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Organ metropolji prawosławnej w 

Polsce tygodnik ,„Woskresnoje Cztie- 

nije* w Nr. 11 z dnia 15 marca 1931 r. 

zamieścił w odpowiedzi na nasz arty- 

kuł z dnia 27 łutego b. r. pod tytułem 

„Wypaczona idea soborowošci“ diuž- 

sze wywody pióra p. Voxa, które dziw- 

nym trafem znalazły się na łamach 

organu najwyższej władzy cerkiewnej 

w Polsce, bowiem treść tych wywo- 

dów, a zwłaszcza ich forma, mogłaby 

nasunąć całkiem poważną wątpli- 

wość, czy podobny ełaborat nie godzi 

w powagę organu metropolitalnego... 

Zapewne — trudno jest otrząsnąć 

się z wpływów i oddziaływań, tak wy- 

bitnie demoralizujących, niedawnej 

przeszłości: przecież 

mamy w pamięci politykę władz za- 

żywo wszyscy 

borczych na ziemiach stanowiących 

dziś terytorjum naszego Państwa, po- 

litykę, która zaprzęgała do swego ryd- 

wanu chwiejnych moralnie działaczy 

cerkiewnych, wychowanych w duchu 

propagandy i metod osławionych i 

głośnych „Chołmskich Listkow*, zie- 

jących nienawiścią nietylko do Polski, 

ale przedewszystkiem do tego wszyst- 

kiego, co nie szło w rydwanie rusyfi- 

kacyjnej i brutalnej polityki rządu za- 

borczego, nieprzebierającego w šrod- 

kach a liczącego na dorąźne zwycie- 

stwo tak nietrwałe i tak nieprzewi- 

dujące. 

Ten duch demoralizacji bankrutu- 

jącego reżimu pozostawił tak trwały 

osad, że objawy jego występują od 

czasu do czasu w chwili obecnej i swo- 

ją bezsilnością świadczą o wielkiej 

przemianie, która zaszła. 

P. Vox we wspomnianym artykule 

swoim kazał czytelnikowi domyślać 

się niektórych przysłów, charaktery- 

zujących rzekomo symbolicznie sytu- 

ację Cerkwi prawosławnej w Polsce. 

P. Vox usiłuje domyślić się kto się kry- 

je pod pseudonimem artykułu „Kur- 

jera Wileńskiego* i niewątpliwie p. 

Vox według swoich przypuszczeń do- 

myśla się... Nie chcę mu odpłacać zbyt 

nią ciekawością i nie sparafrazuję Pu- 

szkina, któryby w mojej sytuacji po- 

wiedział: „on mienia uznał po kog- 

tiam, a ja jewo uznał po uszam*. 

Przykro mi nad wyraz, že polemikę 

w sprawach zasadniczych muszę ро- 

przedzić oczyszczeniem terenu dysku- 

sji w sprawach ad personam: nie mo- 

ja w tem wina. P. Vox metodą swej 

polemiki zmusił mnie do szukania 

przyczyn jego nastrojów i jego nasta- 

wienia psychicznego. 

Te nastroje i to nastawienie psy- 

chiczne, jak wspomniałem już, mają 

swe źródło w demoralizującej polityce 

rządu zaborczego, używającego Сег- 

kiew i duchowieństwo prawosławne 

do wałki o wyraźnych celach destruk - 

cyjnych. Metoda przyjęta przez prze- 

Śśladowców nietylko wprowadzała za- 

męt społeczny i demoralizację psychi- 

czną wśród tych w kogo była wymie- 

rzona, nietylko jednych z pośród 

prześladowanych wzmacniała a in- 

nych deprawowała, ale przedewszyst- 

kiem do gruntu demoralizowała włas- 

ne narzędzia walki, własnych agen- 

tów, zużywając ich i wygrywając w 

sposób bezlitosny. Idąc tą drogą Cer- 

kiew prawosławna na ziemiach zabra- 

nych rozrastała się kaptowaną gwał- 

łem ilością, niewątpliwie kosztem ja- 

kości, przybierała kształty wyolbrzy- 

mione. stawała się rodzajem polipa; 

który rozszerzał swe macki na organiz 

my swoją odmiennością psychiczną i 
różnością kulturalną trujące owego tak 

niezdrowo rozrastającego się polipa. 

Okres rewolucji 1905 roku, wojna 

światowa, bolszewizm rosyjski — 

wszystko to podcięło niezdrowe pod- 

stawy nadmiernego i nienaturalnego 

rozrostu organizmu cerkiewnego i ka- 

zało mu powrócić do właściwych roz- 

. miarów. I wówczas. kiedy proces о- 

siągania tych właściwych rozmiarów 

został rozpoczęty wyszło najaw, że 

przeszło 200-letnia polityka rządu za- 

borczego używania Cerkwi do celów 

wybitnie politycznych, a do tego kul- 

turalnie i spełecznie ujemnych, nie 

wspólnego nie mających z cerkiewne- 

mi zadaniami, dała rezultat całkiem 

opłakany: Cerkiew rosyjska nie zdała 

egzaminu swej dojrzałości do rozwią- 

zywania już nie politycznych, lecz ści- 

śle cerkiewnych zagadnień chwili. 

Przykładem tego okoliczność, że 

nawrót do patrjarchatu w Rosji zbiegł 

się z kompletną ruiną Cerkwi, doko- 

naną przez warunki chwili, jak i wi- 

doczną słabość tej Cerkwi. Był to ża- 

łosny skutek niszczenia moralnej siły 

Cerkwi przez używanie jej do celów 

ziemskich i niewolnicze poddanie się 

jej w służbie niewzniosłym ideałom 

krótkowzrocznego rządu. 

Tego osadu niewoli nie mogą się 

pozbyć niektórzy działacze cerkwiew- 

ni do dziś dnia. Przykładem tego ar- 

tykuł p. Voxa w organie metropolji 

prawosławnej w Polsce. W głowie te- 

go publicysty nie może się pomieścić 

myśl, że jest społeczeństwo, że jest 

państwo, odrodzone na swoich daw- 

nych historycznych ziemiach, zdołne 

zapomnieć niedawną przeszłość w jej 

ujemnych objawach, odgrodzić się od 

uczuciowego reagowania na doznane 

* krzywdy i mające na uwadze swoją ra- 

cję państwową wysłępującą w dąże- 

niu do takiego uregułowania spraw 

Cerkwi prawosławnej w Polsce, by 

Cerkiew ta rozwijała się i trwała na 

zdrowych podstawach zarówno dla 

swego dobra jak i dobra państwa w 

którem się znajduje. 

Publicyści tego typu co p. Vox nie 

mogą zrozumieć, że organizm, który 

rozrastał się i rozszerzał na niezdro- 

wych podstawach ku niezdrowym 

zmierzając celom, musi zmienić nie- 

które podstawy swego istnienia i swo- 

ich tendencyj i przystosować się do 

zadań, jakie ciążą na nim z tytułu no- 
wego ukszłałtowania się stosunków i 

warunków istnienia. 

Cerkiew prawosławna w Polsce od 

chwili odrodzenia się państwowości 

polskiej miała niejednokrotnie dowody 

jak najprzychylniejszego stosunku Rzą 

du do jej poczynań. Nie było to wyni- 

kiem li tyłko altruistycznych tenden- 

Za       

Pielgrzymi polscy u Ojca Šw. 
RZYM, 10. IV. (Pat). Ojciec Świę- 

ty przyjął w dniu 10 b. m. biskupa łu- 
ckiego oraz grupę pielgrzymów pol- 
skich, do których wygłosił krótkie, 0j- 
cowskie przemówienie. 
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Inauguracyjne posiedzenie 
tymcz. Rady Portowej. 

GDYNIA, 10. IV. (Pat). Dnia 10 
b. m. w Urzędzie Morskim odbyło se 
inauguracyjne posiedzenie Tymczaso- 
wej Rady Portowej pod przewodniet- 
wem dyrektora departamentu mor- 
skiego Ministerstwa Przemysłu i Han- 
dlu dr. Feliksa Hilchena, który w dłuż 
szem przemówieniu podniósł znaczenie 
Rady w naszym nowynr porcie. Na- 
stępnie Rada Portu wysłuchała refe- 
ratu Urzędu Morskiego o planach in- 
westycyjnych portowych w latach 
1931—34, popartego danemi cyfrowe- 
mi. W wolnych wnioskach poruszono 
sprawę obowiązującego piłotażu. Przy 
jęcie regulaminu Tymczasowej Rady 
Portu odbędzie się w następnem po: 
siedzeniu. Posiedzenia Rady zwoływa- 
ne będą przynajmniej raz na miesiąc. 

GDYNIA. 10. IV. (Pat). Inaugura- 
cyjne posiedzenie Tymczasowej Rady 
Portu, odbywające się pod przewod- 
nictwem dr. Hilchena postanowiło je- 

dnogłośnie budujący się basen w wol- 
nej strefie nazwać basenem ministra 
Kwiatkowskiego za jego wielkie zasłu- 
gi, położone w zrealizowaniu progra- 
mu rządu Marszałka Piłsudskiego 
przy rozbudowie portu i floty. Wnio- 
sek ten spotkał się z ogólnym aplau- 
zem. 

Ligi 

- tycząca 

cyj Rządu, lecz dobrze zrozumianym 

interesem państwowym, by zapobie- 

gając błędom przeszłości i unikając 

najfatalniejszych w skutkach sposo- 

bów Rosji carskiej czy bolszewickiej, 

tak urządzić sprawy Cerkwi prawo- 

sławnej w Polsce, by czuła się ona 

równouprawnionym czynnikiem ładu 

państwowego i by swoją siłą morałną 

wzmacniała odbuduwujące się podsta- 

wy życia państwowego. 

Mogła być chwiejność w stosowa- 

niu tych lub innych metod przez po- 

szczególne rządy, mogły być odchyle- 

nia od jednego programu do drugiego 

ale była niewątpliwie tendencja i kon- 

kretne fakty w działaniu do urządze- 

nia spraw Cerkwi w ten sposób, by 

zadośuczynić jej koniecznym i zdro- 

"wym potrzebom. Zadanie to bylo ulat 

wione przez tę okoliczność, że interesy 

Cerkwi prawosławnej w Polsce nie by- 

ły i nie są rozbieżne z interesami pań- 

stwowości polskiej. 

Jesteśmy dopiero w pierwszem 

stadjum odbudowy własnego Pań- 

stwa. Na poszczególnych odcinkach 

życia państwowego dokonywuje się 

wielka praca niezawsze idealnie oblłi- 

czona i niezawsze z powodu trudnych 

okoliczności zmierzająca do jednego 

celu. Ale byłoby doprawdy dowodem 

złej woli, łub zupełnej ignoracji sto- 

sunków, gdyby ktokołwiek czynił za- 

rzuły fałszywego i nieszczerego sto- 

sunku władz państwowych do Cerkwi 

prawosławnej w Połsce. 

P. Voxa denerwuje to, że w arty- 

kułach swoich niejednokrotnie powra- 

cam do tradycji Cerkwi grecko-wscho- 

dniej w Polsce i jej tak doniosłej w 

swoich skutkach połitycznych historji 

na ziemiach litewsko-ruskich. Ale p. 

Vox zapomina, że układ stosunków 
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Ferment w Portugalii. 
= Brak wiadomości o Maderze. 

ŁIZBONA 10. 4. Pat. — Tutejsze 
koła rządowe zachowują zupełną ta- 
jemnicę co do sytuacji na Maderze, 
dokąd udały się oddziały ekspedycyj- 
ne wraz z artylerją i hydropłanami. 
Władze zarzaądziły surową cenzurę 
wiadomości prasowych. Wszystkie 
gmachy rządowe w mieście są strze- 
żone przez silne oddziały wojskowe, 

Według pogłosek, w dwóch garnizo- 
nach prowinejenahrych ujawniły się 
pewne objawy niezadowołenia wśród 
wojska. Statek który w Środę wysła- 
ny został do wysp Azorskich, został 
zapomocą radja wezwany zpowro- 
tem do Lizbony. Rząd zorganizował 
swoją kwaterę główną w koszarach 
10 pułka artylerji. 

Komunikat poselstwa portugalskiego. 

WARSZAWA 10.4. Pat. — Posel- 
stwo portugalskie w Warszawie po- 
daje następujące informacje o prze- 
biegu wypadków na Maderze: 

Rząd portugalski otrzymał z Fun- 
ehalu depeszę, podpisaną przez jed- 
nego z poruczników, występującego 
w imieniu zbuntowanych oficerów 
garnizonu na Maderze. Depesza za- 
wiadamia, że oficerowie złożyli jed- 
nocześnie z urzędu dełegata specjal- 
nego rządu i inne władze oraz że wy- 
powiadają posłuszeństwo rządowi ce- 

ntrałnemu. Wobcee tego iaktu i wobee 
niemożności wykonywania swych о- 
bowiązków przez delegała speejalne- 
go rządu Silva Leal, rząd powierzył 
płk. sztabu gen. Fernando Borges 0- 
bowiązku delegata specjalnego i do- 
wódcy sił zbrojnych, skierowanych 
obeenie do Faunehała eelem przywró- 
eenia tam porządku. Rząd otrzymał 
od kilku garnizonów na prowineji de- 
pesze, wyrażające życzenie wyrusze- 
nia na Fanehal, eo świadezy © duchu 
panującym w armji. 

Sesja Trybunału Haskiego. 
WARSZAWA 10.4. Pat. — Dnia 

15 kwietnia rozpocznie się w Hadze 
sesja Stałego Trybunału Sprawiedli- 
wości Międzynarodowej. Na sesji tej 
rozpatrzona hędzie sprawa avis con- 
sultatif dla Rady Ligi Narodów, do- 

szkolnictwa niemieckiego 
mniejszościowego na Górnym Śląsku. 
Z ramienia rządu polskiego wyjeżdża- 

ją do Hagi agent rządu połskiego p. 
Jan Mrozowski, radca ministerjalny 
w M. S. Z. dr. Władysław Załęski o- 
raz przedstawiciel Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego dr. Marek Korowicz. 
Rząd niemiecki reprezentować będzie 
przed Trybunałem Haskim prof. dr. 
Kaufmann. 

WPN ANO 

Rokowania © zamówienia sowieckie 
w Niemczech. 

BERLIN 10.4. Pat. — W sowiec- 
kiem przedstawicielstwie handlowem 
rozpoczęly się rokowania między de- 
legacją sowiecką a przedstawicielami 
przemysłu niemieckiego w sprawie 
dodatkowych zamówień rządu sowie- 
ckiego w Niemczech. Rokowania te 
są dalszym ciągiem narad, prowadzo- 
nych przez delegację przemysłu nie- 
mieckiego z rządem sowieckim w 

czasie pobytu w Moskwie. 
Rokowania obecne mają na celu 

porozumienie co do warunków rocz- 
nych zamówień sowieckich. Rząd 
Rzeszy wyraził gotowość przyjęcia 
gwarancji w wysokości 70 próc. war- 
tości zamówień, na które dełegacja 
sowiecka żąda długoterminowych kre 
dytów. 9 

Areszty wśród komunistów. 
BERLIN 10.4. Pat. -— Na zarzą- 

dzenie nadprokuratora Trybunału 
Rzeszy policja polityczna dokonała 
wczoraj rewizji w mieszkaniach urzę- 
dników oraz mężów zaufania partji 
komunistycznej w Berlinie. Rewizje 
te pozostają w związku z wykryciem 
w licznych miejscowościach tajnych 

Zamach na 
BERLIN 10.44. Pat. — Wezoraj wieezo- 

rem kanelerz Rzeszy Bruening otrzymał prze 
Syłkę, zawierającą oprócz listu  materjały 
łatwopalne. Podczas otwierania paczki przez 
sekretarkę materjały się nie zapaliły. Prze- 
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magazynów broni. Aresztowano kil- 
ka os6b, šciganych przez nadproku- 
ratora pod zarzutem zdrady stanu. 
Wśród aresztowanych znajduje się o- 
bywateł sowiecki, który mieszka w 
Berlinie współnie z kilku  urzędni- 
kami przedstawicielstwa handłowego. 

Brueninga? 
syłkę wraz a listem pryzckazano władzom 
policyjnym i oddano do zbadania rzeczo- 
znaweom rusznikarskim. Listy podobnej tre- 
ści otrzymało w ostatnieh czasach szereg vs0 
bistości ze šwiata polityeanego. 

  

Strajk w fabryce Pepege. 
GRUDZIĄDZ, 10-IV. (Pat). Jak podają dzienniki bydgoskie, wczoraj wybnehi strajk 

w fabryce PEPEGE w Grudziądzu. Początkowo zastrajkowały dwa eddziały, liczące 600 
robotników, później strajk rozszerzył się na eałą fabrykę, zatrudniającą 2806 robotników. 
Powodem strajku jest niewypłacałność fabryki, która załega z trzytygodniową wypłatą. 
Pertraktacje nie odniosły skutku. Robotniey nie eheą podjąć pracy, dopóki nie będą im 
wypłaeone załegie zarobki. Ze strony robotników wysuwany jest projekt trzygodzinnej 
praey dziemnej, gdyż w ten sposób iabryka chociaż w części byłaby uruchomiona. 

  

miejscowych i warunków lokalnych 

tak doniosłe wybija piętno na poszcze- 

gólnych organizacjach i instytucjach 

natury publicznej, że te organizmy i 

te instytucje kształtują swoje własne 

oblicze indywidualne niepodobne do 

innych, że z tym faktem trzeba się li- 

czyć, gdyż wszelkie oderwane od życia 

teorje i plany, wprowadzane w celu 

zawrócenia tego życia, zmienienia je- 

go kierunków rozwojowych — zawio- 

dą, jeżeli nie uwzględnimy tych hi- 

storycznych czynników. 

Zastanawiając się przeto nad urządze- 

niem spraw Cerkwi prawosławnej w 

Polsce nikomu chyba nie przyjdzie do 

głowy wśród działaczy państwowych 

przekreślić historję bytu tej Cerkwi 

w dawnej Połsce, zburzyć dobre tra- 

dycje jej istnienia na tych ziemiach, 

a czerpać wzory do urządzenia tej Cer- 

kwi z obcych nam duchem i kulturą 

państw. 

Ale gdybyśmy nawet przez chwilę 

przypuścili, że można brać przykład 

z obcych wzorów i z obcych metod nie 

pozostałoby nam nie innego jak zwró- 

cić się do najbliższego przykładu: do 

Rosji. 

Nie zrobi chyba p. Vox zarzutu z 

tego powodu, że Polska nie naśladując 

Rosji, pewnego dnia nie zniesie stano- 

wiska Metropolity warszawskiego i nie 

postawi na wzór Piotra Wielkiego na 

czele Cerkwi oberprokuratora Synodu 

świątobliwego w osobie jakiegoś cy- 

wilnego dygniiarza. Nie może mieć do 

nas pretensji p. Vox, że Ministerstwo 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 

blicznego nie wyda zarządzenia na 

wzór synodu rosyjskiego z r. 1722, 

narzucającego duchowieństwu  obo- 

wiązek donoszenia mu o „złych my- 

ślach* ludności prawosławnej w Pol- 

sce, ujawnionych podczas spowiedzi 

czy podczas obcowania tej ludności z 

duchowieństwem i że ministerstwo nie 

zmusi duchowieństwa prawosławnego 

w Polsce do poniżania się aż do roli 

donosicielów. A chyba również p. Vox 

nie zrobi zarzutu z tego powodu, że 

w Polsce nie naśladowano dokładnie 

Rosji w stosowaniu kar cielesnych 

względem batiuszków, gdzie zwyczaj 

ten przetrwał urzędowo aż do czasów 

Katarzyny II, a zwyczajowo aż do ro- 

ku 1862, to jest aż do wyzwolenia 

włościan z poddaństwa. I wreszcie nie 

Delegacja polska odleciała 
do Aten. 

SOFJA 10.4. Pat. — Delegacja 

połska warz z posłem polskim p. Tar- 

nowskim odleciała stąd samolotem 

do Aten, gdzie przeprowadzi rokowa- 
nia w sprawie konwencji handlowej 

podobnej do tej, jaka podpisana zo- 
stała w Sofji międży Polską a Bul- 

garją. 
WARSZAWA 10. 4. Pat. — Dele- 

gacja polska do rokowań lotniczych 
z Aten uda się do Bukaresztu, gdzie 
odbędą się rokowania nad uzupełnie- 

niem umowy lotniczej z Rumunją z 
roku 1930. Wszystkie powyższe roz- 
mowy, mają na celu uregulowanie 
spraw, związanych z eksploatacją 
przez nas linji lotniczej Bukareszt — 
Saloniki, jako przedłużenie istnieją- 
cej już Jinji Gdańsk — Warszawa — 
Lwów — Bukareszt. Z chwilą uru- 
chomienia komunikacji, co nastąpi 
prawdopodobnie w maju r. b., linja 
ła będzie łączyć morze Bałtyckie z 
morzem Egejskiem. 

—o— 

Aresztowanie dyrektora 
Banku Handlowego w Łodzi. 

ŁÓDŹ, 10. IV. (Pat). W piątek w 
godzinach popołudniowych na pole- 
cenie prokuratora sądu okręgowego 
Markowskiego został aresztowany па- 
czelny dyrektor upadłego Banku Han- 
dlowego w Łodzi Wł. Gardowski. 

R 

Burza u brzegów Japonii. 
TOKJO 104 Pat. — W czasie nocnej bu- 

rzy, jaka szalała u północno zachodnich wy- 
brzeży Koli, utonęło conajmniej 125 robct- 
ników i uległo rozbiciu prawie 100 statków. 

—— : 

zechce chyba p. Vox aby nasze wladze 

państwowe dopuściły do tego stanu 

rzeczy, który trwał w Rosji w latach 

1906—7, kiedy młodzież i wychowan- 

kowie seminarjów prawosławnych 

mordowali swoich rektorów i profe- 

sorów, bo ferment społeczny i moral- 

ny aż tak daleko się posunął, że w cią- 

gu tych lat i z powodu wymienionych 

tu faktów rząd rosyjski zmuszony był 

do zamknięcia aż 17 prawosławnych 

seminarjów duchownych! 

Takie były skutki polityki rosyj- 

skiej wobec Cerkwi prawosławnej. 

Po stwierdzeniu tych skutków chy- 

ba się nie zdziwi p. Vox, że z całą sta- 

nowczością zdecydowani jesteśmy od- 

grodzić się od wzorów rosyjskich i szu 

kać takiego załatwienia sprawy Cer- 

kwi prawosławnej w Polsce które 

zdoła zapewnić jej zdrowy i normalny 

byt w ramach państwowości polskiej. 

Usiłuję wciąż abstrahować od nie- 

przyzwoitego tonu p. Voxa, poddać 

natomiast krytycznej ocenie jego „ar- 

gumenty*. Ale skoro p. Vox zaczyna 

tłumaczyć nam czem jest dla pubłicy- 

styki polskiej dekret Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej o soborze Cerkwi pra 

wosławnej w Polsce, i skoro zacznie 

wypowiadać swe uwagi o tym dekre- 

cie w tonie, w jakim to czyni, to każdy 

publicysta musi przedewszystkiem za- 

dać pytanie jak dalece podziela wła- 

dza Cerkwi prawosławnej w Polsce 

tego rodzaju poglądy i czy ma ona spo- 

sób odgrodzić się od tonu i treści u- 

wag, wygłaszanych na łamach organu 

metropolji prawosławnej. 

To niewątpliwie dyskusję utrudnia. 

I czytając choćby tylko artykuły p. 

Voxa w ,„„Woskresnom Cztieniji“ od- 

nosi się wrażenie, że zadaniem tego 

publicysty jest wyolbrzymiać trudnoś- 

ci w układaniu stosunków wzajem- 

nych Państwa i Cerkwi, a przynaj- 

mniej tak dalece je zadrażniać by о- 

czekiwany przez społeczeństwo pra- 

wosławne w Polsce moment zwołania 

Soboru ogólnopolskiego Cerkwi pra- 

wosławnej odsunąć jak najdalej. 

Stosunek Państwa do Cerkwi Pra- 

wosławnej polskiej został w całej peł- 

| ni ujawniony i stwierdzony w dekre- 

cie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

o zwołaniu ogólnopolskiego soboru 

Cerkwi grecko-wschodniej w Połsce. 

Jako konsekwencja tego dekretu uka- 

zał się list pasterski Jego Ekscelencji 

Ks. Metropolity Dionizego, w którym 

to liście zwierzchnik Cerkwi połskiej 

określił to orędzie jako historyczny 

fakt w życiu Cerkwi i zapowiedział 

bliską realizację dekretu państwowe- 

go. Publikacja państwowa i publika- 

cja cerkiewna nie mogą wywołać róż- 

nych komentarzy. Treść ich jest tak 

jasna i tak przejrzysta, że złośliwe * 

nieprzyzwoite uwagi p. Voxa nie zdo- 

łają nikogo wprowadzić w błąd.. Ale 

wobec tego, że uwagi jego ukazały się 

w organie metropolji prawosławnej 

że w jednym z następnych numerów 

tego organu czytaliśmy zdanie, że kie- 

rownikiem tego organu jest Władyka 

Metropolita (Nr. 12 str. 11) powstaje 

pytanfe w jakiej mierze opinje p. Vo- 

xa są wyrazem poglądów kierownika 

czasopisma. 

Publicysta synodalny doszedł da 

perfekcji w złośliwem deformowaniu 

rzeczywistości i w tym zakresie wzo- 

rował się zapewne na przykładzie in- 

nego czasopisma „Wiadomościach 

Diecezji Witebskiej* (prawosławnej). 

które pisały w roku 1906, że Kościół 

katolicki rozgrzesza każdą zbrodnie 

za wysokie opłaty: cudzołóstwo za > 

ruble, kazirodztwo za 5 rubli, znisz- 

czenie płodu za 14 rubli, a zamordo- 

wanie rodziców za 40 rubli. 

Maluczko, a p. Vox dorówna swe- 

mu niedościgłemu pierwowzorowi! 

wicz. 
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> Sowiecki hand el zagraniczny 
i dumping. 

Dopiero niedawno opublikowane 
zostały ostateczne dane o sowieckim 
handlu zagranicznym w czasie od paź- 
dziernika 1929 do października 1980 r. 
Statystyka ta nie obejmuje danych z 
jesiennych miesięcy ub. roku, w któ 
rych zagranica po raz pierwszy tak 
silnie odczuła skutki sowieckiego dum 
pingu. Jednakowoż już w tych cyf- 
rach odbija się wyraźnie ta.iowa po- 
lityka sowiecka w dziedzinie eksportu, 

  

zwalczana przez wszystkie państwa 
europejskie. 

Przedewszystkiem trzeba zazna- 
czyć, że w okresie, kiedy w większości 
państw nastąpił upadek eksportu nie 
tylko o iłe chodzi o ceny ale i ilość 
eksportowanych towarów, w ZSSR 
dał się zauważyć kołosalny wzrost 
eksportu. Czechosłowacki eksport w 
roku 1930 w porównaniu z rokiem 
1929 przedstawiał się jak następuje: 

w roku 1929 w r. 1930 ubytek w/o 

eksport w tonach 13,087 390 10,776 686 1717 
w sztukach 1+,508.203 9 188 338 36 7 

wartość 20.415 969.000 17.484 998.000 14,3 

Zważywszy, że eksport w sztukach. 
jest mniejszy. aniżełi eksport wyrazo- 
ny w tonach dochodzimy do wniosku, 
że cena eksportowanego towaru o iłe 
nie pozostała na równym poziomie, to 
nieco spadła. | 

Czechosłowacja może służyć za 
przykład normalnego państwa euro- 

  
  

r. 1929 

w tonach 12617.830 
w rublach 877,596 000 

przeciętna cena tony 69 rub. 55 kop. 

Eksport sowiecki kierowany był 
do tych państw, z któremi Czechosło- 
wacja była w stosunkach handlowych 
i pomimo to ZSSR udało się znacznie 
podwyższyć swój eksport, podczas gdy 
w Czechach i innych państwach daje 
się zauważyć silny upadek wywozu. 
Sukces ten osiągnął ZSSR jedynie dro- 
gą dumpingu. Przytera trzeba zazna- 
czyć, że w r. 1930 eksport sowiecki 

1928—1929 

tysięcy miljonów 
ton rubli 

drzewo . : 4.778 138 
prod. naftowe 3.642 132 
NBRZEGŁ CI. 98 15 
len 62 40 
skóra". . 229 20 
ruda mangan. 899 10 
zapałki . į 18 6 
prod. chemiczne 6 1,4 

Można byłoby przytoczyć więcej 
przykładów. We wszystkich wypad- 
kach, nawet wtedy, gdy nie można by- 
10 podwyższyć liczby eksportowanych 
towarów cena raptownie spada. Trze- 
ba zaznaczyć, że wywóz produktów 
mięsnych i rolniczych znacznie się 
zmniejszył, czego przyczynę przypisać 
należy niezadowalającemu stanowi 
w rolnictwie sowieckiem po przepro- 
wadzeniu kolektywizacji. W roku'bie- 
żącym wywóz produktów mięsnych 
jeszcze bardziej się zmniejszył i po 
mimo, że zapotrzebowanie wszelkich 
produktów w kraju jest słabe kontro- 
iowane przez zaprowadzenie kart od- 
biorczych, nie można było nagroma- 
dzić dostatecznej ilości produktów na 
wywóz. 

Dia uzupełnienia powyższej tabli- 
<y należy zaznaczyć, że mała obniżka 

T WW NPA о- 

pejskiego i jej handel zagraniczny da 
je obraz sytuacji, jaka obecnie panuje 
prawie we wszystkich państwach eu- 
ropejskich. a 

Przypatrzywszy się teraz eksporto- 
wi z ZSSR, widzimy zupelnie inny ob- 
raz, nie odpowiadający powszechnej 
sytuacji gospodarczej w Europie. 

Sowiecki eksport 

r. 1930 wzrost w /ę 

18,869.790 49,5 
1.002,270.000 14,2 
53 rub. li kop. 

podniósł się wyłącznie dzięki wywo- 
zowi do państw europejskich, podczas 
gdy sowiecki eksport do państw azja- 
tyckich, do których jest im łatwiej 
wywozić, albo pozostał na dawnym 
poziomie albo się znacznie zmniejszył. 

Wyraźnie zwłaszcza uwydatnia się 
dumping sowiecki przy porównaniu 
wywozu sowieckiego według poszcze- 
gólnych rodzajów towarów: 

1929—1930 
cena tony tysięcy milj. cena tony 
w rublach ton rubli w rublach. 

28,8 7.367 180 2-,4 
365 4.554 157 344 ° 
153.0 2.268 121 533 
645 | 101 48 | 475,2 
87,3 336 21 62,5 
211 ° 874 15 17,1 

333,4 21 6 285,7 
233,4 22 23 1045 

cen produktów drzewnych i nafty nie 
jest tak widoczna, a to dlatego, że 
rząd dla ułatwienia konkurencji po- 
stanowił wywozić drzewo obrobione a 
tem samem i droższe aniżeli w roku 
poprzednim. O ile porównamy ceny 
równego gatunku drzewa, to okaże 
się, że spadek cen jest o wiele więk- 
szy. 

„, Dalszym charakterystycznym ry- 
sem sowieckiego handlu zagraniczne- 
go jest fakt, że ceny wypłacane przez 
Wniesztorg za towary importowane są 
o wiele mniejsze aniżeli w r. 1928/29, 
co przypisać należy temu, że sprzeda- 
jący Sowietom bardzo niechętnie ko- 
rzystają z ulg sowieckich, mających 
na względzie ryzyko handlu. Dalszą 
przyczyną są pogorszone znacznie wa- 
runki kredytowe. żk 

Przesilenie gabinetowe w Rumunii. 
BUKARESZT 10. 4. Pat. — Mini- 

ster Titulescu ma ukończyć konferen- 
cje z przywódeami stronnictw jeszcze 
w ciągu dnia dzisiejszego. Wbrew po- 
przednim zapowiedziom zbiorowej a- 
udjencji u króla, przewodniczący Se- 
natu i Izby Deputowanych oraz przy- 

wódcy stronictw mają być przyjęci 
kolejno przez króla na audjencji dziś 
po południu między godziną 16 a 18. 
Panuje tu mniemanie, że król przy 
okazji audjencji pragnie wyrazić swe 
życzenie utworzenia rządu zjednocze- 
nia narodowego. 

„Zepselin“ nad Aleksandriją i Kairem. 
ALEKSANDRJA 10.4. Pat. — Sterowiec 

„Graf Zeppelin* dostrzeżony został ponad 
Aleksandrją o godzinie 13 min. 46. Sterowiec 
wśród owacyj tłumów w ciągu kwadransa 

A jednak 
p: 

krążył nad miastem, a następnie odleciał w 
kierunku na Abukir. 

KAIR 10.4. Pat. — Sterowiec „Zeppelin” 
przeleciał nad miastem o godzinie 16.00. 

TRIBAL CEZ ORA UT D AZT aa 

największy wybór pięknej bielizny, koronek i walansjenek 
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zamach na poselstwo 
sowieckie. 

Dalsze zeznania świadków. 

WARSZAWA 40.4. Pat. — W dru- 

gim dniu procesu Jana Połańskiego 

zeznawał jako Świadek komisarz Gał- 

czyński, udzielając dałszych wyjaś- 

nień w sprawie wykrycia przyrządu 

wybuchowego oraz charakteryzując 

osobę oskarżonego. Obrońca adwokat 

Wilhelm Hofmokl-Ostrowski wniósł 

o dokonanie wizji lokalnej w domu 

przy ul. Poznańskiej, w którym wy- 

kryto przyrząd wybuchowy. Prokura- 

tor nie przeciwstawił się wnioskowi 

obrony, prosił jednak sąd .o przesłu- 

chanie przedtem szeregu Świadków. 

Przewodniczący sędzia Kozakowski 

oświadczył, że sąd wyda decyzję w 

sprawie wizji łokalnej później. Nasię- 

pnie przesłuchano dalszych świad- 

ków, mianowicie małżonków Gór- 

skich, zamieszkałych w domu przy 

ul. Poznańskiej £7, Wiśniewską He- 

lenę, pirotechnika Machaja oraz ar- 

chitekta Stiefelmanna, który przebu. 

dowywał gmach posełstwa sowieckie- 

go przy ul. Poznańskiej. Po tych zez- 

naniach przewodniczący zarządził 

przerwę. 

WARSZAWA 10:4. Pat. — W dal- 

szym ciągu procesu Polańskiego po 
przerwie pirotechnik ppłk. Cybulski 

zeznaje, że instalacja przeprowadzo- 

na przez Polańskiego przy zakładaniu 

  

bomby przy odpowiednich warun- 

kach i połączeniu mogła spowodować 

wybuch. Następny rzeczoznawca kpt. 

Zosel stwierdza, iż wnętrze bomby 

było wypełnione prochem dymnym 

strzelniczym. Proch ten jest łatwym 

do nabycia. Następnie kpt. Zoseł ze- 

znaje, że chociaż proch nie jest pier- 

wszorzędnej jakości, jednak po eks- 

pertyzie okazało się, że utracił zaled- 

wie kilka-procentów ze swej wartości 

Rzeczoznawca mjr. Obroczyński daje 

wyjaśnienia co do właściwości .pro- 

chu użytego przy konstruowaniu bom 

by przez Polańskiego. Rzeczoznawca 

elektrotechnik inż. mjr. Gaberle daje 

obszerne wyjaśnienia. dotyczące in- 

stałacji elektrycznej, przeprowadzo- 

  

nej przez Polańskiego. Materjały u-- 

żyte do przeprowadzonej 

nie były pierwszorzędnej « wartości. 

Sznur nie był dobrze izolowany, lecz 

nie wyklucza to, że przewodnik ten 

mógł prąd elektryczny przeprowa- 

dzić. 

Po zarządzonej znowu przerwie 

zeznawali świadkowie obrony i 0s- 

karżenia. Przy końcu dzisiejszej roz- 

prawy sąd odrzucił wniosek obrony 

"o wizję lokalną. Dalszy ciąg rozpra- 

wy w sobotę o godzinie 11 rano. 

instalacji 

  
  

X 

We czwartek w Warszawie w sali Sądu Okręgowego rozpoczęła się rozprawa sądowa prze- 
ciwko Polańskiemu, oskarżonemu o przygołowsnie zamachu na poselstwo sowieckie w War- 

szawie. Na ilustracji widzimy gmach poselstwa Z. S. S. R. przy ul. Poznańskiej, w rogu 
sprawca zamachu Polański. 
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Wyrok drugiej instancji w sprawie majora 
Ku 

WARSZAWA 10.4. Pat. — W dniu 
10 b. m. Najwyższy Sąd Wojskowy 
rozpatrzył skargę kasacyjną mjr. Ka- 
zimierza 'Kubali, skazanego na rok 
więzienia i wydałenie z wojska przez 
Okręgowy Sąd Wojskowy. Najwyższy 

bali. 
Sąd Wojskowy zmniejszył karę, wy- 
„mierzoną mjr. Kubali przez I instan- 
cję -- 1 rok na 7 miesięcy więzienia, 
utrzymując postanowienie wydalenia 
majora Kubali z korpusu oficerskie- 
go. 

Lotnicy pelscy wylądowali w Casablanka. 
CASABLANCA 10.4. Pat. — Lotniey pot- 

sey kpt. Skarżyński I por. piiot Markiewiex 
wylądowali szezęśliwte wczoraj o godzinie 
8 w Casablanca. W dniach od 7 do 9 b. m. 
lotnicy przebyli trzy etapy, a mianowicie 

Rekord 
PORT DARWINA +t0.4. Pat. — Loinik 

brytyjski Scott wyłądował tu wczoraj o go- 
dzinie 17 min. 50, bijąc w ten sposób o pra 
wie 18 godzin rekord Kingsforda Smitha w 
locie z Anglji do Austrałji, przebytej przez 
niego w 9 dni 21 godzia. 

Dakar — Port — Ellnne — Agadir — Са- 
sablanka, wynoszące ogółem 2600 km. w li- 
nji powietrznej. Od brzegów Europy łotnicy 
znajdują się w odległości 350 km. Za 7 dni 
spodziewać się można jaż ich w Warszawie. 

lotniczy. 
PORT DARWINA 10.4. Pat. — Według 

ostatecznych obliczeń lot Scotta z Anglji do 
Australji trwał 9 dni 12 godzin 45 minut. 
„Po wylądowaniu lotnik oświadczył, że, w 

ciągu ostatnich dni niemał wcale nie spał, 
Ostatni etap był ze wszystkich najgorszy. 

Silne iotnictwo to potęga Państwa! 

Nr. 82 (29024) 

Mowa prezydenta Doumergue'a przyjęta zo- 
stała z entuzjazmem przez prasę francuską. 

PARYŻ 10.4. Pat. — Cała prasa 
poranna poświęca obszerne i pełne 
entuzjazmu artykuły z powodu prze- 
mówienia wygłoszonego wczoraj w 
Nicei przez prezydenta republiki Do- 
umergue'a. Przed odbyciem ostatniej 
podróży do Tunisu jako szef państwa 
prezydent Doumergue wygłosił swego 
rodzaju testament polityczny. Uczy- 
nił to bez żadnej przesady, w pełnem 
zrozumieniu swego obowiązku, jako 
prezydent republiki i jako patrjota, 
zdając sobie sprawę z trudności, ja- 
kie przeżywa obecnie jego kraj. Wy- 
szczególnił on — jak pisze „Echo de 
Paris* — wszystkie kwestje, które 
powinny skłonić Farncuzów do zasta- 
nowienia się i do trzymania się na 
baczności. W chwili, gdy tyle się mó- 
wi i pisze o internacjonalizmie, pre- 
zydent Doumergue stwierdził konie- 
czność zachowania uczuć patrjotycz- 
nych, dając nader trafne określenie 

patrjotyzmu francuskiego, który nie 
jest wcale agresywny i dła nikogo nie 
jest niebezpieczny. 

PARYŻ, 10. IV. (Pat). Komentując 
mowę Doumergue'a wygłoszoną w Ni- 
cei, „Le Temps“ uwaža ją za uroczy- 
ste naponinienie, które zostanie zro- 

zumiane przez wszystkie narody do- 
brej woli. Podkreślając w szczegól. 
ności słowa, odnoszące się do nagłego 
posunięcia Niemiec i Austrji, „Le 
Temps* wyraża nadzieję, że słowa te 
zostaną zrozumiane w tym duchu, w 
jakim zostały wypowiedziane, to jest 
jako będące zachętą do wykazywania 
ostrożności i czujności wobec faktu, 
który aż nadto wyraźnie dowodzi, że 
nowe Niemcy nie zrezygnowały z za- 
mierzeń o wszechwładzy i hegemonji, 
ani nie zerwały z metodami dawnych 
cesarskich Niemiec, które nie mog У 

się pogodzić ze szczerą i pokcjową po- 
lityką zbliżenia narodów 

    

Odosobnione zdanie socjalistycznego pisma. 
PARYŻ, 10. IV. (Pat). Podczas gdy 

prasa poranna umiarkowana wyraża 
swój zachwyt nad mową, wygłoszoną 
wczoraj w Nicei przez prezydenta 
Doumergue'a wieczorowy socjalistycz- 
ny „Le Soir* protestuje gwałtownie 
przeciwko temu wystąpieniu, które na- 
zywa naruszeniem konstytucji. Pre- 
zydent republiki powinien bowiem po- 
zostać. neutralnym wobec walk par- 
tyjnych, tymczasem prezydent Dou- 
mergue stał się, według ,,„Le Soir“, 0- 

sią wałki wypowiedzianej. Briandowi 
i jego polityce. W mowie swej podał 
prezydent w wątpliwość autorytet Li- 
gi Narodów, skłaniając się ku koncep- 
cji rozbrojenia i bezpieczeństwa nacjo- 
nalistów i sztabu generalnego: Są to 
rzeczy poprostu niedopuszczałne. Pre 
zydent zapomina że powinien być po- 
nad stronnictwami, jak tego wymaga 
konstytucja. Nie jest on już wobec te- 
go prezydentem, lecz zwykłym sze- 
fem stronnictwa. 

ASO POTWYE IC 

Znów lawina ziemna. 
GENEWA 10.4. Pat. — U podnóża gór- 

skiego szczytu Stockberg w. okolicy Linten- 
yil miało miejsce obsunięcie się wielkich 
mas ziemi długości 800 metrów, szerokości 

250 metrów i objętości 500 tysięcy metrów 
sześciennych. Naskutek katastrofy zawaliło 
się kilka domów 'górskiech. Błiiszych szcze- 
gółów narazie brak. 

Przedsiębiorczy wnuczek. 
WŁOCŁAWEK. 4.1IV. (Pat.) Mieszkaniec 

Włocławka 17-letni Eugenjusz Skowroński 
udał się do swej babki Heleny Żołnierkiewi- 
czowej w Dobryniu nad Wisłą, żądając od 
niej pieniędzy. Kiedy staruszka odmówiła, 
Skowroński uderzył ją ciężkim młotem w tył 

Niemczenie nazw polskich. 
KATOWICE 10.4. Pat. — Od dłuż- 

szego czasu prowadzona jest na Ślą- 
sku Opolskim akcja w kierunku znie- 
mczenia polskich nazw miejscowości. 
Obecnie, jak donosi prasa, władze nie 
mieckie w Opolu zatwierdziły wnio- 
sek grupy mieszkańców miejscowości 
Przyrzecze o zmianę polskiej nazwy 
tej wsi na Lichtenwald. Procedura 
zniemczenia nazwy miejscowości jest 
bardzo prosta, wystarcza bowiem 
wniosek, skierowany do regencji O- 
polskiej. 1 

Młodzież faszystowska. 
RZYM 10.4. Pat. — Podsekretarz 

stanu w ministerstwie wychowania 
narodowego Rieci oświadczył że ilość 
dzieci, poniżej lat 14, zapisanych do 
faszystowskich organizacyj młodzie- 
ży, wynosi półtora miljona. 

Nowe monety watykańskie. 
CITTA DEL VATICANO 10.4 — 

Gubernator miasta Watykanu wraz 
z rysownikiem prof. Mistruzzim prze- 
dstawili Ojcu Świętemu pierwsze e- 
gzempłarze nowych monet watykań- 
skich, wykonane w mennicy rzyms- 
kiej według wzorów Mistruzziego, za- 
aprobowanych przez papieża Piusa 
XI. W końcu tygodnia nastąpi emisja 
nowych monet. Biuro gubernatora о- 
trzymało szereg zgłoszeń od kołekcjo- 
nerów i numizmatyków amerykań- 
skich. | 

Posiedzenie komisji gospo-. 
darczej federacji współpracy 

europejskiej. 

PRAGA 10.4. Pat. — W dniu 10 
b. m. rozpoczęło się posiedzenie ko- 
misji .gospodarczej federacji współ- 
pracy europejskiej pod przewodnict- 

głowy i ciężko zranił, a następnie zabrał 
pewną ilość gotówki i uciekł do Włocławka. 
Tu został aresztowany i odesłany na šledz- 
two do Dobrynia. Stam Żołnierkiewiczowej 
jest kardzo groźny. 

  

wem prof. Baxy. Przedmiotem obrad 
komisji jest omówienie referatów, 
które zostaną przedłożone na kongre- 
sie federacji, rozpoczynającym się w 
dn. 28 maja r. b. w Budapeszcie. Na 
posiedzenie komisji przybyłi przed- 
stawiciele Jugosławji, Bułgarji, Fran- 
cji, Niemiec i Połski, którą reprezen- 
tuje prof. Wł. Grabski. Referuje on 
sprawy kryzysu rolnego. 

sejm 

Kto wygrał? 

WARSZAWA 10.4. Pat. — 10 b. 
m., w 25 dniu ciągnienia 5 kłasy 22 
Polskiej Loterji Państwowej główniej 
sze wygrane padły na numery: po 5 
tysięcy złotych — 71.362, 143.924, 
181.171 i 181.878. 

PRZEGRANY OBECNE GA 
Popierajcie Ligę Morską 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NADZWYCZAJNA KONFERENCJA 

BISKUPÓW W KOWNIE 

W Kownie rozpoczęły się obrady nad- 
zwyczajnej konferencji litewskich biskupów. 
Na porządku obrad figurują aktualne spra- 
wy Kościoła i akcji katołickiej w konferen- 
cji biorą udział: Arcybiskup 1. Skwireckis 
(Kowno), biskupi A. Kara» i M. Rejnis 
(Wołkowyszki). bisk. K. Połtarakas  (Pa- 
niewież), bisk. J. Kuchta (Koszedary) i bist. 
J. Staugajtis (Telsze). 

Obrady konferencji potrwają kilka dni. 

ZAINTERESOWANIE SOWIETÓW 
SPRAWĄ SPŁAWU NA NIEMNIE. 

W związku z nadzieją litewskich sfer 
rządzących, że Polska. otworzy spław nia 
Niemnie i innych rzekach granicznych, nie 
którzy wskazują, że Łitwa dawno już ror- 
strzygnęła tę kwestję pozytywnie, Połska je 
dnak dotychczas nie udzieliła swego pozwo- 
lenia. W pomyślnem uregułowaniu kwestji 
spławu najbardziej są zainteresowane So- 
wiety, które obecnie są zmuszone sprowa- 
dzać materjał ieśny do Kłajpedy koleją. 

   

Wybory burmistrza w Chicago. 
Telegramy doniosły, że burmist- 

rzem Chisago wybrany został kandy- 
dat partji demokratycznej Czermak, 
otrzymując 667.629 głosów. Klęskę zaś 
poniósł przy wyborach kandydat par 
tji republikańskiej, a dotychczasowy, 
kiłkakrotny burmistrz Chicago Thom- 
pson, gdyż otrzymał  „zaledwie* 
475.613. głosów. 

Kto nie wie jak się odbywają wy- 
bory burmistrzów po wielkich mia- 
stach Ameryki Północnej: Nowym Y- 
orku, Chicago, San Francisko, Bosto- 
nie, Filadelfji — ten nie zna Ameryki 
i Amerykan. Warto więc poświęcić 
temu. trochę uwagi. 

Przedewszystkiem zaznaczyć trze- 
ba, iż taki burmistrz amerykański po- 
siada w swem mieście bez porównania 
szerszy: zakres władzy, niż którykol- 
wiek z jego europejskich kolegów. 
'Tem się też tłumaczy, że o stanowisko 
burmistrza tak się ludziska w Stanach 
jed. Am. Półn. dobijają. Każdemu 
uśmiecha się nieograniczona niemal 
władza nad tysiącami czy miljonami 
współobywateli. 

Kampanja przedwyborcza rozpo- 
czyna się — podobnie zresztą jak u 
nas — nadługo przed terminem wybo- 
rów. Gdy jednak u nas, przy wyborach 
do rad miejskich, głosuje się na listy, 
w Ameryce głosowanie jest imienne. 

  

Głosuje się bezpośrednio na nazwisko 
danego kandydata. Wniosek stąd pro- 
sty: dany kandydat zawczasu musi so- 
bie zaskarbić łaski współobywateli. 
Samemi tylko gołosłownemi obiecan- 
kami przedwyborczemi operować jest 
w Ameryce trudno. Trzeźwi Ameryka- 
nie nie dają się tak łatwo złapać na 
plewy przedwyborczych obietnic. Na- 
tomiast dobitnie przemawia do ich u- 
czuć wyborczych dolar. Stąd drugi 
wniosek: im większemi sumami rozpo- 
rządza dany kandydat, tem większe 
ma szanse powodzenia. Pieniądz, ten 
odwieczny nervus rerum, najczęściej 
przeważa. szalę. 

Pod znakiem powyższych założeń, 
rozegrała się ostatnio w Chicago jedna 
z tych potężnych, tak typowych dla ży- 
cia amerykańskiego kampanij wybor- 
czych. Do wyborów stanęło dwóch 
kandydatów: demokrata Czermak i 
republikanin Thompson. Pierwszy 
miał za sobą cały uczciwszy, purytań- 
ski, dążący do ładu i praworządności 
ogół. Drugi był popierany przez... Al 
Capone'a. 

Nazwisko Al Capone'a stało się w 
ostatnich latach głośne po obu stro- 
nach Atlantyku . zh chyba choć 
trochę oświeconego człowieka, któryby 
nie słyszał o Al Capone. Niekorono- 
wany król świata przestępczego w Chi- 

cago, najwpływowszy wódz przemyt- 
ników alkoholu, wielokrotny morder- 
ca, a jednocześnie filantrop i wzorowy 
ojciec rodziny — Ał Capone drwi w ży 
we oczy z prawa. Długoletni burmistrz 
Chicago Thompson, który wbrew ocze 
kiwaniom poniósł właśnie przy wybo- 
rach klęskę był ślepem narzędziem w 
rękach groźnego bandyty. Nic przeto 
dziwnego, że przez tyle lat zbrodnicza 
działalność Al Capone'a uchodziła mu 
płazem. 
świecie szmuglował olbrzymie trans- 
porty alkoholu i ściągał ze steroryzo- 
wanej ludności ogromnego miasta wie- 
lomiljonowy haracz. Za rządów Thom 
psona interesy Al Capone'a prospero- 
wały. Niezliczone spelunki, potajemne 
jaskinie gry, bary, domy publiczne, 
nocne lokale rozrywkowe — wszystko 
to pod bokiem Thompsona i ślepej w 
tym wypadku policji chicagoskiej kwi- 
tło, napełniając kieszenie właściciela 
— А1 Саропе‘а. 5 

Czy można się wobec tego dziwić, 
że Al Capone postanowił za wszelką 
tenę ponownie wygodnego dla siebie 
Thompsona przeprowadzić?  Łożąc 
krocie 'na bezpłatne kuchnie dla bez- 
robotnych i finansując szereg pism 
codziennych, zdobył Al Capone nie- 
zwykłą popularność, którą następnie 
zamierzał wyzyskać przy wyborach. 
Obok miljonów dolarów chciał rzucić 
na szalę wyborczą swe nazwisko. Li 
czył na to, że te wypróbowane argu- 

Bandyta najspokojniej w. 

menty i tym razem nie zawiodą. 
W dzień wyborów przedstawiały 

ulice Chicaga oryginalny widok. Zda- 
waćby się mogło, że olbrzymie, czte- 
romiljonowe miasto oczekuje ataku 
jakiegoś niewidzialnego wroga. Gęsto 
krążyły silne patrole policyjne. Mknę- 
ły pancerne auta, najeżone karabina- 
mi maszynowemi. Czuwała straż og- 
niowa, gotowa w każdej chwili do u- 
życia hydrantów. Dobyto ze składów 
amunicyjnych granaty i bomby łza- 
wiące. Panowałą powszechne podnie- 
cenie. 

Obok oficjalnych patroli policyj- 
nych krążyły też po mieście nieofiejal- 
ne patrole Al Capone'a. Snuły się ja- 
kieś tajemnicze postacie, z uśmiechnię- 
temi twarzami, lecz z rękami w kie-- 
szeniach, gdzie uważny wzrok mógłby 
dostrzec zarysy potężnych Coltów. 
Czu ćbyło terror..Al Capone nie prze- 
bierał w środkach. 

Tu i owdzie runął na asfalt uliczny 
trup. Tu i owdzie zaterkotał karabin 
maszynowy. Tam znów ktoś się za- 
szamotał w żelaznym uścisku rąk wy- 

wiadowców. Tu zaś czyjeś pięści bok- 
serskie zmasakrowały twarz przeciw- 
nika. Nic to jednak! „Wybory odbyły 
się stosunkowo  spokojnie* — jak. 
brzmi komunikat oficjalny. 

O dziwo! Thompson przy wyborach 
„przepadł*. Natomiast przeszedł Czer: 
mak. Więc miljony Al Capone'a po- 

szły na marne? Więc na nic się nie 
zdał cały jego złowrogi nacisk na wy- 
borców ? 

Niepodobna jeszcze  przesądzać 
sprawy twierdzeniem, że karjera Al 
Capone'a skończona. Wprawdzie zwy- 
ciężył przy wyborach Czermak, zwy- 
ciężyła sprawa słuszna, zwyciężyło dą 
żenie do „wyzwolenia się z pod ciężkie- 
go jarzma rozpanoszonego bandytyz- 
mu, zwyciężyły imponderabiłia. Czy 
jednak Al Capone da za wygraną? 
Czy jego złoto, a w ostateczności re- 
wolwer nie skłonią nowego burmistrza 
do uległości? е 

Przy największym nawet optymiz- 
mie, stwierdzić trzeba, że walka z Al 
Capone'm jest bardzo ciężka. Żeby nie 
być gotostownym, pozwolę sobie przy- 
toczyć najświeższą wiadomość z Ame- 
ryki. Oto prokurator w Chicago zajął 
się sporządzaniem aktu oskarżenia 
przeciwko osławionemu bandycie. Gdy 

jednak nadszedł dzień rozprawy są- 
dowej, urzędnik policji kryminalnej, 
będący jednocześnie głównym świad- 
kiem oskarżenia znikł jak kamień w 
wodzie. Wszelkie poszukiwania oka- 
zały się daremne. Proces musiano za- 
wiesić. Al Capone, uśmiechając się 
drwiąco, opuścił salę rozpraw. On je- 
den mógłby coś o losie zaginionego 
policjanta powiedzieć... į 

Czy w takich warunkach možna + 
Al Capone'm walczyč? Prawo jest, jak 
się okazuje, bezsilne wobec człowieka, 

  

który na zawołanie może zgładzić nie- 
wygodną dła siebie osobę, przedsta- 
wić fałszywych świadków, udowodnić 
swoje alibi. 

Sytuacja staje się tragi-komiczną. 
Naczelny prokurator w Nowym Yor- 
ku, zdając sobie sprawę z beznadziej- 
ności walki policyjnej ze światem 
przestępczym, zamierza — jeżeli wie- 
rzyć gazetom amerykańskim — użyć 
środków natury finansowej czyli po- 
prostu zmusić przestępców do płace- 
nia podatków. Według powierzchow- 
nych tylko obliczeń, w samym Nowym 
Yorku dałoby się tą drogą osiągnąć 
około 4 milj. dol. rocznie. Nie byłoby 
to nawet zbyt wiele, skoro się zważy 
na szalone obroty przemytników alko- 
holu, właścicieli zakazanych lokalów 
it. p. Wynosić one mają 12—18 mil- 
jardów rocznie. 

Projekt obłożenia przestępców po- 
datkami jest w zasadzie niezły. Cóż, 
kiedy Al Capone i na to potrafił zna- 
leźć sposób. Sam zażądał od władz 
chicagoskich przeprowadzenia Ścisłej 
kontroli swych ksiąg buchaltery jnych. 
Kontroła nie doprowadziła do niczego, 
Al Capone potrafił swe ogromne do- 

chody /ukryć. 
Wiele, doprawdy bardzo jeszcze 

wiele wody w Missisipi upłynie zanim 
działalność takich AI Capone'ów zo- 
stanie zlikwidowana. ; 
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WIEŚCI | OBRAZKU z 
Z iednem nieszcześciem kilka naraz 

chodzi... 
Pechowy dzień niefortunnego kupca. 

Kupiec Ahram Kriiger znany był ze swe- 
o bogactwa w całej okolicy m. Filipowo. 
Sremrano. że oprócz oficjalnego handelku. 
Kriiger uprawia przemytnietwo, eo daje mu 
egromne zyski. Nikt żednak nie mógł mu 
udowodnić tego aż do dnia wczorajszego. 

W dniu 8 b. m. do mieszkania Kriigera 

zgłosiło się trzech nieznanych mu osobni- 
ków, przyzwoiełe ubranych, którzy podając 
się za przedstawicień władz śledczych 25- 
wiadczyli, że mają polecenie przeprowadze- 
nia w jego mieszkaniu ścisłej rewizji, gdyż 

według posiadanyeh poufnych wiadomości, 
w mieszkaniu jego mieści sie w dobrze za- 
konspirowanej kryjówce, potajemny skład 
przemycanej sacharyny. 

Poniewaź Kriiger zaprzeczył temu, „wy- 
wiadewey“ przystąpili do przeprowadzenia 
rewizji, która trwała czas dłuższy. 

W pewnym momencie rzekomi wywiado: 
(widecznie dobrze poinformowani o 

ach domu Kriigera) niby myszku- 

    

   

    
jednej ze ścian dobrze zamaskowaną szaie, 

у rej faktyeznie przechowywana hyła 
w większej ilości szmuglowana sacharyna. 

Po tem odkryciu „wywiadowey* dali 
Kriigerowi do zrozumienia, że megą prze- 
milezeė © tem przed władzami, nałurałaie, 
jeżeli... : 

Ro dłaższych targach  Kriiger wręczył 

  

jae po wszystuich zakamarkach znaleźli w 

„agentom 4.000 złotych, z któremi ci opu- 
šeili jego mieszkanie. 

Nie zdążył jednak fałszyty kupiec otrzą- 
snąč mię z jednego przerażenia, gdy jak 
grom zwaliło się nań drugie, Okazało się, 
że ze skrytki jego biurka znikły wszystkie 
przechowywane w niej pieniądze: 1500 ra- 
błi w złocie, 2000 dołarów amerykańskich 
1 500 funtów sterlingów. Nie ułegałie wątpli 
wości, że gotówkę capnęli przeprowadza ją- 
cy rewizję, wobec czego natychmiast udał 
się do pałieji i złożył odpowiednie zameldo 
wanie. Tu się jednak wyjaśniło, że policja 
w jego mieszkaniu żadnej rewizji nie doke 
nywała, a że Kriiger opowiedział wszystko 

  

pokolei nie pomijając i o schowanej sacha- , 
rynie władze śledcze rzeczewiście przepro- 

wadziły zaraz rewizję i po znalezieniu sza- 
ty, nielegalną sacharynę skonfiskowały, na 
dodatek pociągając jeszcze Kriigera do od- 
powiedzialności sądowej. 

Jednocześnie władze śledcze  wdrożyły 
jak najenergiczniejsze dochodzenie celem wy 
krycia owych oszustów i złodziei, którzy 
stali się sprawcami tego potrójnego, czy 
nawet poczwórnego nieszczęścia  Kriigera. 

Zachodzi przypuszczenie, że byli to człon 
kowie konkurającej z Kriigerem szajki prze 
mytniczej. 

Wyniki dochodzenia są narazie nieznane. 

(e) 
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4 życia spółdzielczości na wsi. 
Batrymańce, gminy bieniakońskiej 

są siedzibą dobrze  prosperującej 
spółdzielni spożywców .„Braterstwo”, 
która — po przerwie w działalności, 
spowodowanej wojną w r. 1920 — po- 
nownie powróciła do życia na począt- 
ku r. 1921. W roku bieżącym, dnia 22 
lutego, spėldzielnia „Braterstwo“ ob- 
chodzila 10-lecie swego odrodzenia, 
©raz uroczystość przeniesienia swego 
łocum do domu własnego, który w 
roku ubiegłym został wybudowany. 
Pod budowę tego domu spółdzielnia 
nabyła w Butrymańcach, w centrum 

przy ryneczku, plac koło 2.000 m. 
; dom ten drewniany, długości 13 

-.. szerokości 6 m., jedyny we wsi 
kryty błachą. Koszt placu z aktem 
kupna i hipoteką wynosi do 3.000 zł., 
a koszt budowy domu wynosi 8.000 zł. 
razem 11.000 zł., które spółdzielnia 
poniosła z funduszów własnych, a na 
które składają się: udziały członkow- 
skie — 1552 zł. i fundusz zasobowy— 
9.451 zł., razem 11.003 zł: Fundusz 
zasobowy zdobyła spółdzielnia za czas 
swego istnienia z czystej nadwyżki, 
gdyż corok zamykała spółdzielnia 
swój bilans znaczną nadwyżką czy- 
stą. Niestety, w roku ub., dzięki nie- 

   

zdrowej konkurencji sklepu prywat- 
nego, który skutkiem tej konkurencji 
upadł, — obroty sklepu spółdzielni 
spadły do 32.736, zamiast 48579 (w 
1929 r.), ałe z końcem roku ubiegłego 
i w roku bieżącym obroty poprawiły 
się. Teren spółdzielni czysto wiejski 
Należy do spółdzielni 183 członków. 
Gromadnie zebrani na swej uroczy- 
stości w dniu 22 lutego członkowie 
serdecznie dziękowali swemu długolet- 
niemu prezesowi, kisędzu Nikodemo- 
wi Aborowiczowi za jego owocną pra- 
cę w spółdzielni. Do władz spółdzielni 
należą: p. Tubielewicz Józef jako sek- 
retarz zarządu, oraz jako członkowie 
Rady: Łunkiewicz Władysław, Woro- 
niecki Stanisław, Kodź Władysław, 
Rurys Dominik i Iwaszka Kazimierz. 

BB; 

Z POGRANICZA 
+ Połsko-łotewski handel] graniczny. 

Podług danych K.O.P.-u, w ciągu miesią- 

ca ubiegłego na podstawie przepustek gra- 

nicznych przekroczyło granicę polsko-łotew 

ską 326 osób z towarem ogółnej wartości 

15.000 złotych, 

Na artykuły handlu w pierwszym rzę- 

dzie złożyły się: żywy inwentarz, cukier, sól, 

nabiał i ryby. ! 

Strach ma duże oczy. 
Policjanta wzięto za złodzieja. 

Dnia 26 stycznia ub. r. około godziny 5, 
kiedy jeszcze załegały nieprzeniknione ciem- 
mości zimowej nocy do domu Władysława 
Kierula w zaścianku Stefanowo, gm. niemen- 

<tzyńskiej ktoś począł pukać w okno. 
Przebudzony gospodarz, sądząc, iż to do- 

bijają się złoczyńcy, rozbudził swego szwa- 

‚ gra Stanisława Makiewicza. 
Makiewicz ułegając złemu wrażeniu po- 

<hwycił rewołwer, a zbliżywszy się do okna 
wezwał nieznajomego z zewnątrz by odda- 
tł się, gdyż w przeciwnym razje będzie 
strzelał. i я 

W odpowiedzi na to rozległy się z ulicy 
„jakieś niezrozumiałe głosy, a następnie błys- 

męło światło latarki. 
Makiewicz nie namyślając się dłużej od- 

dai strzał w kierunku skąd pochodziło 
światło. 

Strzał był celny, Świadczyły o tem jęki 
i wzywania o pomoc. Mimo to Makiewicz nie 
zainteresował się wypadkiem, lecz dałej gro- 
ził, że będzie strzelał. 

Po pewnym czasie podniósł się ałarm. 
Okazało się, iż rannym którego wzięto 

za złodzieja jest posterunkowy z Głębokiego 
Piotr Komar, który, idąc śród nocy z Bez- 
dan do Niemenczyna, zbłądził wobec czego, 
postanowił zasięgnąć informacji od miesz- 
kańców domu, na jaki się natknął pó dro- 
dze. 

Słysząc szmery wewnątrz mieszkania po- 
Nicjant zapukał kilkakrotnie w szybę i oznaj- 

miając, iż jest posterunkowym, zaświecił la- 
tarką. 

W tym momencie rozległ się fatalny strzał. 
Ranny udał się do sąsiedniego domu, 

gdzie opatrzono mu ranę. 
Późniejsze oględziny lekarskie stwierdzi- 

ły, iż kula przebiła wątrobę i utkwiła w ja- 
mie brzusznej co uznano za bardzo ciężkie 
uszkodzenie ciała, groźne dla życia Komara. 

Makiewicza pociągnięto do odpowiedzial- 
ności prawnej oskarżając go o usiłowanie 
zabójstwa (art. 49 i 453 K. K.) 

Sprawa ta znalazła się wczoraj na wo- 
kandzie III-go wydziału karnego Sądu Okrę- 
gowego. którego skład stanowili pp. sędzio- 
wje: Cz. Sienkiewicz (przewodniczący), Miła- 

sżewicz i Achmatowicz. 
Oskarżał wiceprokurator p. Korkuć. 
Oskarżony nie przyznał się do winy 1, 

oświadczył, iż strzelał gdyż był przekonany, 
że do domu usiłują dostać się złodzieje. 

Przeprowadzony przewód sądowy nie do- 
starczył materjału, któryby świadczył o złej 
woli podsądnego, a wobec tego Sąd, zmie- 
niając kwalifikację prawną czynu, uznał pod- 
sądnego Makiewicza winnego spowodowania 
przez nieostrożność ciężkiego uszkodzenia 
ciała (art. 474 cz. 1 k. k.) a stosując daleko 
idące okoliczności łagodzące (art. 19 i 20 
przep. przech. do k. k) skazał Makiewicza 
na miesiąc aresztu a wykonanie tej kary za- 
wiesił na 2 lata 

Ka-er. 
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Uwadze pracodawców. 
Ostatniemi czasy coraz częściej 

zdarzają się wypadki, kiedy praco- 
dawca zwalniając z pracy odmawia 
robotnikowi wydania zaświadczenia o 
pracy, łub też wydając takowe, wypi- 
suje w niem jednak całą masę niepo- 
chlebnych dla robotnika rzeczy, które 
w znacznej mierze utrudniają mu zdo- 
bycie nowej pracy. Czasami ta niepo- 
chlebna dla robotnika opinja nie ma 
żadnych realnych podstaw, i jest, je- 
dynie aktem zemsty ze strony praco- 
dawcy za zbyt stanowcze upominanie 
się przez robotnika o wypłatę zaleg- 

łego wynagrodzenia za pracę, lub za 
urłop z powodu zwołnienia z pracy, 

a zwłaszcza wówczas, gdy żądania te 
są poparte oświadczeniem, iż w razie 
nieuregułowania należności w czasie 
najbliższym, sprawę skieruje na drogę 
sądową. 

Niejeden z czytelników czytając to 
niedowierzająco pokręci głową, nie 
zechce uwierzyć, iż naprawdę tak bła- 
he przyczyny, mogą służyć powodem 
do zemsty, zemsty okrutnej, bo przy 
«odrobinie niczem niehamowanej fan- 

łazji i dostatecznej dozie złośliwości 
zaświądczenie takie nieraz przekształ- 

ca się w istny „wilczy bilet”, który 
musiałby robotnikowi wogóle zamknąć 
drogę do uzyskania gdziekolwiekbądź 
pracy, gdyby obowiązujące przepisy 

prawa nie hamowały złośliwych zapę- 
dów tych wyrzutków społeczeństwa. 

2 przyjemnością jednak :nusimy 

stwierdzić, iż podobne typy pracodaw- 
ców spotykają się bardzo rzadko. 
Częstsze są wypadki kiedy ogólna cha- 
rakterystyka robotnika podana w za- 
świadczeniu o pracy, jest zgodna z rze 
czywistością i ma realne podstawy. 
Pomimo to jednak musimy zaznaczyć, 
iż tak niewydanie zaświadczenia o 
pracy, jak i wydanie zaświadczenia 
z opinją dła robotnika niepochlebną, 
nawet w tym wypadku, gdy opinja tu 
jest zgodna z istotnym stanem rzeczy, 
jest aktem bezprawnym. Obowiązują - 
ce w tej mierze przepisy prawa naka- 
zują bezwzględnie wydanie robotni- 
kowi zaświadczenia o pracy na każde 
jego żądanie przytem w stosunku do 
robotników fizycznych prawo zastrze- 
ga, iż w zaświadczeniach o pracy, wy- 
dawanych tej kategorji pracownikom. 
powinny być wskazane jedynie rodzaj 
i czas zatrudnienia robotnika u da- 
nego pracodawcy. Te same przepisy 
zastrzegają, iż w zaświadczeniach tych 
nie wolno umieszczać żadnych innych 
uwag i znaków. ; 

To też, trzymając się Ściśle litery 
prawa w zaświadczeniach takich nie 
tylko nie wolno umieszczać opinji u- 
jemnej dła robotnika, lecz również i 
opinji pochlebnej. W stosunku do za- 
świadczeń o pracy, wydawanych pra- 
cownikom umysłowym, przepisy obo- 
wiązujące zastrzegają jedynie, iż nie- 
wolno w nich umieszczać znaków i 
uwag, mogących utrudnić pracowni- 
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kowi uzyskanie nowej pracy. Stąd 
wynika, iż na pochlebną dla pracow- 
nika charakterystykę jego pracy w 
zaświadczeniach o pracy prawo zezwa 
la. Należy nadmienić, iż przekroczenie 
powyższych przepisów pociąga za so- 
bą karę grzywny od 10 do 500 złotych. 
Instancją orzekającą w takich spra- 
wach, są obwodowi Inspektorzy Pra- 
cy, którzy jednak z tych uprawnień 
swoich korzystali dotąd tylko w wy- 
jatkowych ' wypadkach zadawalając 
się najczęściej tem, że pracodawcy, 
po wyjaśnieniach, otrzymanych w In-' 
spektoracie Pracy i po zaznajomieniu 
się z konsekwencjami, jakie pociąga 
za sobą niestosowanie się do obowią- 
zujących w tej dziedzinie przepisów, 
zwykle wydawali zaświadczenia o pra- 
cy w formie przewidzianej przez pra- 
wo. 

Obecnie podobno taktyka ta In- 
spektorów Pracy ma ulec zmianie, a 
to ze wzgłędu na wprost epidemiczny 
charakter ostatniemi czasy tego ro- 
dzaju przekroczeń, nawał których na- 
tyle absorbuje urzędy Inspekcji Pracy, 
że utrudnia normalny tryb załatwia- 
nia szeregu bardziej pilnych i ważnych 
spraw. To też, uważając „iż przepisy 
o zaświadczeniach pracy, które obo- 
wiązują już od 1927 r. muszą być zna- 
ne powszechnie, Inspektorzy 
w przyszłości, przy ujawnieniu tego 
rodzaju przekroczeń, względem wia- 
nych będą stosowali karę grzywny, 
nie uwzględniając, jak dotąd żadnych 

, tłumaczeń o nieznajomości obowiązu- 
jących w tej mierze przepisów. 

Wkońcu musimy zaznaczyć, iż 
przepisy o zaświadczeniach pracy nie 
dotyczą zaświadczeń, „wydawanych 
pracownikom na specjalnych formu- 
larzach dla funduszu bezrobocia, e- 
wentualnie dła zakładu ubezpieczeń 
pracowników umysłowych. W tych za 
świadczeniach na wszystkie postawio- 
ne w formularzach pytania między in- 
nemi i na pytanie o powodach zwolnie 
nia, pracodawcy winni dawać odpo- 
wiedź zgodną z prawdziwym stanem 
rzeczy, niezależnie od tego, czy odpo- 
wiedź ta będzie przychylna, lub nie- 
przychylna dla robotnika. 

Sawicki. 

lil Zjazd Źrzeszeń Księgo- 
wych i Rzeczoznawców. 

Rada Główna Zrzeszeń Księgo- 
wych i Rzeczoznawców zwołuje do 
Warszawy na dzień 19 kwietnia r. b. 
II-ci Ogółno-Krajowy Zjazd Księgo- 
wych i Rzeczoznawców w Polsce. 

Porządek dnia między innemi obej- 
muje referaty: 

a) Rola rzeczoznawcy księgowego 
w życiu gospodarczem; 

b) Kodyfikacja prawa handlowe- 
go i skarbowego; 

c) Ochrona zawodu i tytułu księ- 
gowego; 

d) O etyce w zawodzie rzezczo- 
znawcy-księgowego; 

e) Normalizacja bilansów. 
Zgłoszenia na udział w Zjeździe 

należy kierować pod adresem Rady 
Głównej Zrzeszeń Księgowych i Rze- 
czoznawców w Polsce. Warszawa. 
Marszałkowska 74 wpłacając do PKO 
na konto Nr. 25.338 zł. 3 (trzy). Karty 
wstępu wydawane będą przy wejściu 
na Zjazd, Warszawa, ul. Sienna Nr. 16 
w gmachu Związku Zawodowego Pra- 
cowników Handlowych, Przemysło- 
wych i Biurowych. ' 

Osobiste informacje o  powyż- 
szym Zjeździe można uzyskać w Ad- 
ministracji Kurjera Wileńskiego, Wil- 
no, ul. Jagiellońska 3 w godzinach 
biurowych i wieczornych od 19 do 21 
oprócz dni świątecznych. 

Zjazd Związku Podoficerów 
Rezerwy. 

Dnia 12 kwietnia r. b. odbędzie się 
w Wilnie Zjazd Delegatów Kół Okrę- 
gu Wileńskiego Zw. Podoficerów Re- 
zerwy R. P. 

Zjazd zostanie poprzedzony o g 
10 nabożeństwem w kościele Św. Trój 
cy przy ul. Dominikańskiej, w którem 
udział wezmą zaproszeni goście, dele- 
gaci oraz reprezentacje stederowanych 
organizacyj. Po nabożeństwie — de- 
filada. 

Zjazd zostanie otwarty o godz. 12 
w lokalu Federacji P. Z. O. O. po- 
czem nastąpią obrady z nast. porząd- 
kiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór 
prezydjum Zjazdu, 2) Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Okręgu Wil 
O. Z. P. R., 3) Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej Okr. Wil, 4) Dyskusja 
nad sprawozdaniami, $) Wybory no- 
wych władz Okręgu, 6) Wobec wnio- 
ski 

Po obradach zaproszeni goście i 
delegaci wezmą udział w Święconem 
członków Kołą Wileńskiego O. Z. P. R. 
Udział w Święconem wynosi 3 złote. 

4 

Prace sądu okręgowego 
na prowincji. 

P. sędzia K. Bobrowski wyjeżdża do Wi- 
łejki powiatowej, gdzie w okresie od 15 do 
21 b. m. sprawować będzie sąd w trybie u- 
proszczonym. 

Na wokandzie tej sesji wyjazdowej znaj- 
duje się 38 spraw karnych, wynikłych na te- 

renie pow. wilejskiego. 
Oskarżenie wnosić będzie p. prokurator 

W. Janowicz 
Do Mołodeczna wyjeżdża III-ci wydział 

karny sądu okręgowego w składzie wicepre- 
zesa p. Michała Kaduszkiewicza oraz pp. sę- 
dziów Cz. Sienkiewicza i W. Brzozowskiego. 
W charakterze oskarżyciela publicznego dele- 
gowany został wiceprokurator p. W. Giedrojć. 

Do rozpoznania w okresie od 16 do 22 
b. m. wyznaczono 19 spraw karnych. 

Sekrełarzować w czasie trwania sesji bę- 
dzie urzędnik kancelarji wydziału p. Ostrow- 

ski. SE 

Pracy 
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Aresztowanie towarzyszy Lukjanowa 
Dnia 8 b. m. konduktor zdążającego z 

Wilna do Rudziszek pociągu, zanważył 
dwóch osobników, którzy usiłowali ukryć 
się przed kontrołą. 

Podejrzewając, że jadą „na gapę*, po- 
prosił jadących tym pociągiem poliejanta, 
by wylegitymował „zająców*. 

Na widok policjanta obaj osobnicy na- 
tyehmiast wybiegli na' platformę i zanim 
zdołano ich zairzymać, wyskoczyli 2 szyb- 
ko mknącego pociągu. 

Ponieważ uważano ich za jadących bez 
biletów, czyli t. zw. „zajęcy* pociągu nie 
zatrzymano. Przy wyskakiwaniu z poelągu 
jeden z osobników doznał poważniejszych 
obrażeń głowy, co przez policjanta i ma- 
szynistę zostało zauważone. 

W kilka godzin później jeden z połiejan 
tów posterunku P, P. w Rudziszkach uj- 
rzał w miasteczku dwóch nieznanych mu 

mężczyzn, z których jeden miał głowę owi- 
niętą w szmaty. Ponieważ przed godziną w 
rozmowie z maszynistą pociągu dowiedział 
się © ucieczee dwóch osobników, przypo- 
minająe, że są te ei sami „zające, zatrzy- 
mał ich i zaprowadził na posterunek. 
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Spostrzežanio Zakladu Meteorologį! U. S. B. 

w Wilnie z dnia 10 IV—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

—g. 18 m. 26. 

Temperetura średnia 0 

° nujwyžeza: Р Ю С. 

: najnižeza: — 37 С. 
Opad w milimetrach: šlad. 

Wiatr przewažający: zachodni. 

Tendencja barom.: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno, rano Śnieg. 

MIEJSKA 

— Magistrat wydzierżawia Ponary. Magi 

strat m. Wilna postanowił wydzierżawić ma 

jątek miejski Ponary. Dła omówienia w ca- 

łokształcie tej sprawy na dzień 14 b. m. 

zwołane zostało posiedzenie radzieckiej K-- 

misji Gospodarczej. p ; 

W tym samym dniu odbędzie się potą- 

czone posiedzenie Komisyj Gospodarczej i 

Sanitarnej. Komisje zajmą się zaopinjowna- 

niem projektu nowego statutu porządkowe 

go w rzeźni miejskiej. 

Nowy regulamin  porządkowy natych- 

miast po zatwierdzeniu przez Radę Miejską 

wejdzie w życie. 
— Subwencja miasta na cełe dobroczyn- 

ne. W bież. miesiącu Magistrat m. Wiłra 

projektuje wyasygnować 91.000 złotych tyta 

łem subwencji bezzwrotnej na rzecz insty 

tucyj dobroczynnych. W realizacji tego pro 

jektu nastręcza dużo trudności wyczerpa- 

nie przewidzianych na ten cel kredytów. W 

związku z tem Magistrat szuka źródła po- 

krycia. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— W Ognisku Akademickiem, Wielka Z+ 

odbędzie się w dniu 11 kwietnia b. r. o go 

dzinie 22 wesoła sobótka. Do tańców przy- 
grywa trio akademickie. 

Wstęp zł. 3, dla akademików 1 zł. 50 gr. 

za okazaniem legitymacji lub karty wstępu 
Karty wstępu można nabywać codziennie 

od 19 do 20 w lokalu Bratniej Pomocy. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Wznowienie lekeyj w szkołach. W du. 

14 kwietnia kończą się ferje świąteczne. W 
związu z tem od wtorku we wszystkich szko 
łach rozpoczną się normalne zajęcia. 

WOJSKOWA. 
— Weielenie do szeregów. W dniach 

14, 15 i 16 b. m. zostaną wcieleni do szere. 
gów poborowi rocznika 1909-go, zakwalifi- 
kowani do piechoty. : 

Karty powołania zostały już rozesłane. 
Początkowo wcielenie do szeregów tej ka 

tegorji poborowych miało nastąpić w dniach 
8, 9, i 10 kwietnia. Rozkazem Minitserstwa 
Spraw Wojskowych termin ten został prze- 
sunięty o tydzień. 

— Pobór rocznika 1910-go. Władze ad- 
ministracyjne opracowały już dokładny i 
szczegółowy plan poboru rocznika 1910-go. 
Komisje poborowe rozpoczną urzędowanie 
w lokału przy ul. Bazyljańskiej 2 już w dn. 
2 maja. 

Przegląd rocznika 1910 potrwa do 11 

czerwca r. b. 3 
Pomiędzy 11 a 26 czerwca przed Komi- 

sją mają obowiązek stawić się poborowi z 
roczników 1909 i 1908-go uznani w roku 
ubiegłym ха czasowo niezdolnych, do służ- 
by wojskowej (kat. B.), oraz ochotnicy z 
„roczników 191, 1912 i 1913. 

Z KOLEŁ. 
— Ruch graniczny towarowo-kołejowy w 

obrębie wilL. Dyr. Kolejowej. W ubiegłym 
miesiącu na terenie Wileńskiej Dyrekcji Ko 
lejowej zauważono wzmożenie się ruchu to- 
warowego. 

W marcu przez stącję graniczną Tur- 

monty do Łotwy wywieziono 214 wagonów 

różnych towarów, 45 węgla, 12 maszyn. Da 

Rosji przez stacje graniczne Stołpce, Zahs- 

cie Olechnowicze wywieziono 514 wagonów 

różnych towarów, manufaktury i maszyn 

Do Prus Wschodnich przez stacje Raczki 

przeszło 50 wagonów nierogacizny i drobin 
oraz 75 wagonów drzewa /budulcowego. 

W tymże czasie do Połski przywieziono 

z Łotwy 210 wagonów różnych towarów, z 

  

  

* Rosji 495 wagonów i z Prus Wschodnich 

20 wagonów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
Zalegalizowanie nowego T-wa. Wła- 

dze administracyjne zalegalizowały ostat: 

nio statut „Towarzystwa Filatelistów 1 Nu- 

mizmatyków w Wilnie". 
Nowe „Towarzystwo mieścić się będzie 

w Jokału ośrodka W.-F. przy ul. Ludwisar- 

skiej 4. | 2 

Zapisy na członków przyjmowane są we 
środy między godz. 18 i 21. 

— Zarząd Koła Z. O. R. Wilno zawiada- 
wia swych członków, iż w łonie Koła powoła 
ną zostanie Komisja odznaczeniowa Krzyża 

i Meadlu Niepodległości. — Każdy z człon 
ków posiadający warunki do odznaczenia 
określone w powołanem na wstępie rozpo- 
rządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej, zło- 
ży do Komisji Kwalifikacyjnej życiorys 
specjalnem uwzględnieniem okresu udziału 
w pracy niepodległościowej. Życiorys ten 
winien być poświadczony przez organiza- 
cje w których pracę niepodległościową pro- 

  

   

  

„wadzono względnie przez conajmniej dwie 
„zupełnie wiarogodne znane osoby, którym 
okoliczności dotyczące pracy niepodległoś- 
ciowej są osobiście znane, względnie winien 

* wielkiego artystę w niezwykle urozmaico 

Podezas indagacji zatrzymani podali się 
za Słomczyńskiego Henryka i Soroczyńskie- 
go Władysława i oświadczyli, że są bezro- 
botnymi, pochodzą z Warszawy, a doWil- 
na przybyli w nadziei znalezienia jakiejś 
pracy. Gdy im się to nie udało ruszyli da- 
lej, a wobec tego, że nie mieli pieniędzy, je 
chali „na gapę*. 

Żadnych dokumentów przy zatrzymanych 
nie znalezione. 

Komendant posterunku zauważywszy, że 
buciki mają wojskowe, zapytał ich, czy nie 
są czasem Boltuciem i Fogielmanem, któ: 
rzy zbiegli z więzienia wojskowego na An- 
tokolu, na ce otrzymał zimną, przeczącą 

odpowiedź. 
Nie dowierzając im jednak postanowił 

ptaszków odesłać do Wilna, gdzie wyjaśni- 
ło się, że są to faktycznie zbiegli towarzy- 
sze Łukjanowa, Icek Fogeiman i Eugenjusz 
Boituć. 

Wobec tego, że Fogełman doznał poważ 
nych obrażeń głowy, przewieziono go do 
szpitala żydowskiego, gdzie znajduje się pod 
ochroną policji. Bołtucia osadzono zpowro- 
tem w więzieniu Antokolskiem. (6) 
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być poparty odpowiedniemi  urzędowemi 
świadectwami. 

— Podolicerowie Rezerwy — Uwaga! 
Zarząd Koła Ogólnego Związku Podofice- 
rów Rezerwy podaje do wiadomości wszyst- 
kich członków, że dnia 12 kwietnia r. h 
ogodz. 8 rano w lokalu Federacji P. Z. Q. 
O. przy ul. Żeligowskiego 4 z okazju Okrę: 
gowego Zjazdu Delegatów Związku Podo 
ficerów Rezerwy odbędzie się zbiórka wszy- 
stkich członków Koła Wileńskiego O. P. R. 
w cełu udania się na nabożeństwo do kość. 

Św. Trójcy oraz wzięcia udziału w uroczy- 

słościach Zjazdu. 
Członkowie, którzy nie stawią się na 

zbiórkę zostaną odnotowani w ich ewiden- 
cji, co będzie uwzględniane przy rozpatry- 
waniu spraw odnośnych członków. 

Jednocześnie powiadamia się, że stara- 

niem Zarządu Koła Wileńskiego Związku 
Podoficerów Rezerwy urządzony będzie dn. 
12 kwietnia o godz. 19 dla członków Koł: 
oraz ich rodzin obchód Koleżeńskiego Świę 
conego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 

czy w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
niedziełę dnia 12 kwietnia r. b. o godz. 1-ej 
po poł. odbędzie się w sali Chrześc. Domu 
Ludowego przy ul. Metropolitalnej 1, o*- 
czyt p. t.: „Niedziela, czy inny dzień od- 
poczynku?'*, który wygłosi ks. dr. Waler- 
jan Meysztowicz. 

— Walne zebranie Gospodarczych Zwią- 
zków Zawodowych. W niedziełę dnia 12 
b. m. przy ul. Zawalnej Nr. 1 odbędzie się 
Walne Zgromadzenie Gospodarczych Związ- 
ków Zawodowych: o godz. 13 Cegielników, 
a o 15 Brukarzy i Budowlanego. 

Sprawy bardzo ważne. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zmiana iokalu Biura Izby Rzemieślni 

ezej. Biuro Izby Rzemieślniczej, które do- 
tychczas mieściło się w lokalu przy uł. 
Niemieckiej 25, w ciągu dnia 11 b. m. 
przeniesione zostanie do nowego, znacznie 
szerszego lokalu przy ul. AOS 23 m. 
5. W związku z tem Biuro Izby w sobotę 
nie będzie czynne. Urzędowanie normalne 
rozpocznie się w poniedziałek dnia 13 kwiet 
nia b. r. już w nowym lokalu przy ulicy 
Mickiewicza 23. 

— Opłaty egzaminacyjne. W ostatnich 
dniach śród sfer rziemieślniczych lansowa- 

na była pogłoska, że jakoby wkrótce mają 
być zniesione opłaty za egzamina mistrzow - 
skie, co w skutkach wstrzymało rzemieśln:- 
ków od składania podań o te egzamina. 

Wobec powyższego Zarząd Izby Rzem*- 
ślniczej w Wilnie kategorycznie stwierdza, 
że opłaty egzaminacyjne w dalszym ciągu 
pozostają te same t. j. w swej ulgowej ska 
li w wysokości 80 złotych za egzamin mi- 
strzowski t. zw. uproszczony. Żadnych zbio- 
rowych obniżań taks egzaminacyjnych nie 
będzie. Mogą być stosowane tylko zniżki 
taks egzaminacyjnych w stosunku do indy- 
„widualnych podań w wypadku załączenia 
Świadectwa niezamożności. 

RÓŻNE. 
— Tydzień Macierzy Gdańskiej. W dniu 

9 kwietnia o godz. 6 wieczorem w dużej 
sali konferencyjnej Województwa odbylo 
się zebranie pod przewodnictwem p. Woje- 
wody Kirtiklisa w sprawie projektowanego 
tygodnia Macierzy Szkolnej. 

Zważywszy, że Macierz Wileńska przy- 
gotowuje akcję zbiórki na Dar Narodowy 
3-go Maja, która odbędzie się od 3-go Ma- 
ja do 9 maja, zebrani postanowili tydzień 
propagandowy Macierzy Gdańskiej odłożyć 
na jesień r. b. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Połliuiance. Ostat- 

nia przedsławienia „Tego, którego biją po 
twarzy*, Dziś o godz. 8 wiecz. ukaże się po 
raz przedost. świetna szt. I. Andrejewa „Ten 

którego biją po twarzy“, ciesząca się dużem 
powodzeniem, dzięki emocjonującej treści, 
świetnej grze zespołu, oraz oryginalnym de- 
koracjom J. Hawryłkiewicza, wydobywaja- 
cym  charakterystyczy nastrój cyrku. W 
niedzielę 12 sztuka Ł. Andrejewa ukaże się 
po raz ostatni. : 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś 0 g. 

8 świetna, pełna humoru komedja M. Ma: 
szyńskiego „Koniec i początek*, która zdo- 

była sobie w Wilnie równie wielkie powo- 

dzenie, jak w, stolicy. Jest to zasługą dowci 

pnej, tryskającej humorem treści, wnikia 
wej reżyserji K. Wyrwicz-Wichrowskiego 
oraz świetnej obsady aktorskiej. 

— prugi wysięp W. Chenkina. Znakomi- 

ty artysta, filar teatru „Niebieski ptak”, 
wszechświatowej sławy pieśnierz estradowy, 
wystąpi dziś po raz drugi i ostatni w Wil- 
nie o godz. 1l-ej w Teatrze „Lutnia“. Licz- 
ni wielbiciele talentu W. Chenkina pośpie- 
szą niewątpliwie tłumnie, aby podziwiać 

nym, bogatym programie, dającym moż: 
ocenienia walorów artystycznych fenomenal 
nego odtwórcy piosenek. 

— „Sztuba“ K. Leczyckiega w Teatrze na 
Pohulance. Doskonała, współczesna sztuka 
K. Leczyckiego „Sztuba* ukaże się w naj- 
bliższą niedzielę dnia 12 b. m. o godz. 8 m. 
30 pp. w Teatrze na Pohulnance, po cenach 
zniżonych. Aktualna treść, oraz staranne wy 
konanie aktorskie sztuki zapewniają jej nie 
słabnące powodzenie. 

— М. Modzelewska i A. Węgierko w Wi)- 
nie. Para znakomitych artystów, ulubieś. 
ców publiczności warszawskiej, zjeżdża w 
najbliższym czasie na gościnne występy do 
Wilna. Występy te staną się niewątpliwie 
ewenementem dła naszego miasta. 

— Występy Rosyjskiego Teatru Drama- 
tycznego z Rygi. W piątek 24 b. m. rozpo- 
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w strojach narodowych. 

czyna się w Tetrze „Łutnia* szereg, wystę- 
pów świetnego zespołu rosyjskiego teatru 
dramałycznego z Ry 

  

    
gi. Repertuar występów. 

niezwykłe urozmaicony, obejmuje następu- 
jące sztuk tarcza miło: „Biała gwar- 
aja; 5D „Dobra wróżka”, „Dziwak* o- 

raz „Wieczne pióro”. 
- Występy dyr. A. Zełwerowieza w Wur 

szawie. Dyr. Zełwerowicz wyjeżdża w poło- 
wie maja r. b. na gościnne występy do Te- 
atrów Miejskich w Warszawie. Dyr. Zelwe- 
rowicz wystąpi w Warszawie w świetnej 
sztuce Е. Mołnara „Raz, dwa, trzy”, która 
ciesz się w Wilnie tak wielkiem powo- 
dzeniem. 

— Występ p. Sawinej-Dolskiej 12 kwiet 
nia w Teatrze „Lutnia*. W niedzielę dnia 
12 kwietnia o godz. 3 m. 30 pp. odbędzie 
się koncert baletowy znanej baletnicy p. 
Sawinej-Dolskiej. 

W programie bałet w 2 aktach „Czer- 
wony Kapturek", wykonany przez uczenice 
jej studjaum. W trzecim akcie tańce kla 
syczne i narodowe układu, wszechświatowej 
sławy baletnicy Olgi Preobrażeńskiej, któ- 
re wykona p. Sawina-Dołska. 

W. sezonie bieżącym p. Sawina Dolska 
występowała w Warszawie, gdzie jej tańce 
cieszyły się niezwykłem powodzeniem. Na 
leży mieć nadzieję, że i ten koncert będzie 
miał nie mniejsze powodzenie. 

Początek o godz. 3 m. 30 pp. Bilety w 
kasie teatru „Lutnia“. 

SOBOTA, dnia 11 kwietaia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.06: 
Koncert popularny (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 16.00: Odczyt dła mała- 
rzystów. 15.25: Program dzienny. 15.3: 
Przechadzki po mieście. 15.50: „O śledziu i 
jego połowie* — odczyt. 16.10: Komunikat 
<«Па żegulgi. 1615: Koncert żyezeń (plyty,. 
16.45: Koncert. 17.15: „Czy warto uczyć się 
na starość* — odczyt. 17.45: Audycja i kon- 
cert dla dzieci. 18.45: Komunikat Wileńskie- 
go Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych 19.00: Program na tydzień nasłępmy. 
19.20: Rezerwa. 19.40: Prasowy dziennik ra- 
djowy. 20.00: Ciotka Albinowa mówi. 20.16: 
Skrzynka techniczna. 20.30: Reciiał śpiewa- 
czy Aldony Potopowiezówny. 21.00: Rectał 
fortepjanowy Zofji Nainskiej 21.40: Muzy- 
ka lekka. 22.00: „Na widnokręgu: — odezyt. 
22.15: Koncert chopinowski. 22.50: Komuri- 
katy i muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 12 kwietnia 1932 roku. 
10.10: Transmisja nabożeństwa z Pozna- 

nia. 12.15: Poranek z Filharmonji Warszaw- 
skiej. 1400: Muzyka i odczyty rołnicze z War 
szawy. 15.40: Audycja dla dzieci z Warsza- 
wy. 16.10: Odczyt o fotografji z Warszawy. 
17.15: „Wiadomości przyjemne i pożytecz- 

    

    

   

  

   

ne“ — z Warszawy. 17.40: Koncert pope- 
larny z Warszawy. 19.00: „Kukułka wileń- 
ska* — mówiony dwutygodnik humorysty- 
czny. 19.25: Feljeton z Warszawy wygłosi 
J. Puciata-Pawłowska. 19.40: Program na 
poniedziałek i rozmaitości. 20.00: Audycja 
wesoła z Krakowa (L. Wyrwicż). 20.30: Kon- 
cert z Warszawy. 22.00: „Do Hołandji* — 
feljeton z Warszawy wygłosi M. Wierzbiń- 
ski. 22.15: Koncert solistów z Warszawy, 
22.50: Komunikaty i muzyka-taneczna z War 
szawy. 

NOWINKI RADJOWE. 
Polskie Radjo nadaje dzisiaj prawie sa- 

me recitale: recital śpiewaczy Aldony Po- 
topowiczówny, uczenicy słynnej Stanisławy 
Korwin-Szymanowskiej, następnie o g. 21.09 
ropie. O godz. 20.00 zaś wygłosi jak zwykle 
nej pianistki polskiej z Nowego Yorku, sd- 
bywającej obecnie tourne artystyczne po Eu- 
ropie. O godz. 20.00 zaś wygłisi jak zwykle 
ujmującą pogadankę Ciotka Albinowa. 

KIRA I FILOGSY 

„OFIARNA NOC*. 

(„Pan“). 

Bardzo to wielka przyjemność po beł: 
koczących dźwiękowcach, zobaczyć dobry 
tilm niemy. „Ofiarna noc* "Foxa režyserji 
Borzage'a pierwszy raz wyświetlany w Wil- 
nie, posiada wszełkie wałory takiego filma 
wysokiej klasy. Wspaniała natura, przepię- 
kne krajobrazy, doskonała, prawdziwie 
nogeniczna akcja, świetnie wybrane tło — 
burzliwy potok w wąwozie górskim — a na 
tem tłe mocny dramat dwojga ludzi” zna- 

komicie wyreżyserowany, przyczem wszysi- 
kie drugoplanowe postacie na tym samym 
poziomie, całość wykonana » niezwykłą sta- 
rannością, a nawet artyzmem. Dużo momen- 
tów o kapitalnej ekspresji (ten kruk!), świe- 
tune operowanie symbołami, akcja mocna, 
zwarta, konsekwentna w miarę emocjonują- 
ca, hez przeciągania efektów dramatycznych 

tak częstego nawet w europejskich filmach. 
Film ten należy do ostatniej serji niemej 
produkcji Fox'a, która już nie zdążyła dos- 
tać się do pierwszorzędnych „zeroekrano- 
wych kin, jak wileńskie „Helios“ i „Holix- 
wod“ a częšciowo i „Casino“. 

Czołową parę postaci wykonują Farreł 
i Mary Duncan, oboje doskonałe dobrani do 
swoich postaci. Farrell bardzo młodzieńczy, 
bardzo — wieśniaczy — Mary niesamowita 
trochę demoniczna, gwałtowna, namiętna, 
żywiołowa. Nadprogram= niezły dodatek 
Filmstudia i małozabawna farsa. (sk.) 

OWO A OOOO OLE 900000444000 OPOPO 

„BIBLIOTEKA ROWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

«: Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zk 

    

    

  

* 

         



4 

Nieścisła wiadomość. 
W związku z ukazaniem się w prasie 

wileńskiej notatki, że dnia 26 b. m. odbę- 
dzie Się zjazd organizacyj kupiectwa Wo- 
jewództwa Wileńskiego z udziałem dele- 
gatów województw nowogródzkiego, biało- 
stockiego i poleskiego — Wiłeńskr Związek 
Kupców Żydowskich komunikuje, że wspon 
miana motatka nie odpowiada rzeczewisto- 

ści, gdyż 26 kwietnia b. r. odbędzie się je- 
dynie konferencja kierownikow oddziałów 
prowincjonalnych wspomnianej organizacji. 

PIANISTKA KONCERTOWA 
abeulwentka Wiedeńskiej Akademji 

BAuzycznej i Musikhochschule 
udziela iekcyj fortepjanu 

ulica Dąbrowskiego Nr 12, m. 2. 

    
            

  

  

  

NA WILENSKIM BRUKU 
PŁACHTA KOMUNISTYCZNA NA 
DRUTACH TELEFONICZNYCH. 

Wczoraj w godzinach wieczorowych nie- 
ujawnieni narazie sprawcy wywiesili na dru- 
tach telefonicznych uliey Kopanica transpa- 
rent komunistyczny .z wypisanemi na nim 
hasłami antypaństwowemi. Sztandar usc- 
nięto przy pomocy drabiny mechanicznej 
straży ogniowej. Dochodzenie prowadzi po- 
licja polityczna. (Ci. 

NAPAD I POBICIE. 

W drodze pomiędzy wsią Góry i WII- 

nem, jacyś nieznani osobnicy napadli na 

jadącego do Wilna Stankiewicza Józefa, 

którego dotkliwie pobili, zadając mu 14 ran. 

Stankiewieza znaleźli wieśniacy, którzy za- 

E a асВ 

wezwali do niego pogotowie ratunkowe. Nie 

szczęśliwego przewieziono w stanie powaž- 

nym do szpitala żydowskiego. (ei 

GWAŁCICIEL i RABUŚ. 

Stała mieszkanka miasta Wilna Petrone 
la Giluń, zamełdowała policji, że w dnia 
wczorajszym niejaki Kamiński, znany po 
lieji jako złodziej zawodowy. dopuścił się 
na niej gwałtu, poezem zrabował 30 słotyeh. 

Kamińskiego aresztowano. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

9 b. m. Janowicz Weronika (Kazimierzo- 
wska 3), idąc przez podwórze, upadła i zła- 
mała lewą nogę. Pogotowie Ratunkowe od- 
wiozło ją na kurację do szpitala św. Jakóba. 

CAŁA RODZINA ULEGŁA ZACZADZENIU. 

Wczoraj z rana pogotowie ratunkówe za- 
wezwane zostało na ulicę Subocz Nr. 52, 

  

  

3ALA WEJSKA 

$urozramska 5. 

Gena bil.: Parter GQ gr., Bałkon 30 gr. 
Od dnia t0 do !4 kwietnia 1931 roku 

włącznie będą wyświetlane filmy: 

angielski film, przedstaw. wstrząs. przygody Brytyjskiej 
wyst. osob. Lord Jellicoe —adm. ang. oraz adm. Sime. 

Dramat w 10 aktach. 

Wilki (Anglicy) I Szakałe 
(Niemcy) Morza — jest to 

W obrazie tym 

NAD PROGRAM: Warjat na wołnoŚci—kom. w 2 akt. 
Następny program: Gwiazdzista eskadra 

  

KINO-TEATR 

GAELIOS" 
Wileńska 33, tel. 9-28 

Dźwiękowy | 

  

DŽWIĘKOWB KINO 

„ИНЕ 
Miekiew. 22, tet. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

KINO-TEATR 

„PAN“ 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — 

Monumentalny  arcyfilm 

Ю2181 azwiękowy! Genialny twór 
p 

  króla režys. E. Duponta 

Wielkie dźwiękowe arcydzieło dramatyczne. 
W rolach głównych: Mary Glory znakomita śpiewaczka , 

ODWIECZNA PIEŚŃ 
Konflikt miłości i rasy. Odwieczna wslka dwóch światów. 

Habimy“, Miriam Elias, Max Udian i Henryk Garat, 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy przegląd dźwiękowy „Foxa'' (ostatnie nowiny). 

Wkrótce największe 
przeboje wszechświatowe „Wale młoścć, „Na Zachodzie bez zmian” i „Monte Carlo". 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1030 — Na pierwszy seans ceny znižunę. 

Dziš! Najgenjalniejszy 
artysta filmowy wszyst- 

kich czasów i krajów 

W roli artystki kabaret. LOHi-Loli 
nowa rewelacja artyzmu filmowego 

Wkrótce 
Największe prze- 

boje świata 

Dziś! Najwspanialszy 
super-film dźwięk. świato- 
wej produkcji francuskiej 

Realiz. ałyn. arcydzieła Aleksandra 
Dumasa (ojca) — W rolach glėwn.: 

Dziś! Poraz pierwszy w Wilniel 

Motto: „Pierwsza kobieta w życiu mężczyzny”. 

Najpotężniejsze arcydzieło erotyczne p. t. 

Emil Jannings 
NIEBIESKI MOTYL (Anioł) 

Marlena Dietrich 
NAD PROGRAM: Dodatek i tygodnik dźwiękowzy „FOXA”. — 

Koniec Świata, Ma zachodzie bez zmian | Pod dachami Pary 

Naszyjnik królowej 
Marcella Jefferson i Diana Karenne 

NAD PROGRAM: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy „Foxa“. — 

OFIARNA NOC 

zabłyśnie całą potęgą swego oszałamia- 
jącego talentu w swej najnowszej i naj- 
wspanialszej kreacji dźwiękowej p. t. 

Wstrząsający dram. 
miłości i pokusy, 
poświęc. i zdrady. 

uosobienie najsilniejszego napię- 
cia „wampiryzmu“ erotycznego. 
Początek o godz. 2, 4, 6, B i 10'15 

© Wstrząs. 
dramat 
miłosny 

Scansy o godz. 2, 4, 6, 8 i 10:30 

Dramat ilustrujący odwieczny konflikt miłosny dwu pierwotnych natur. 

boh. „Siódn ego Nieba* 
i „Anioła Ulicy", oraz 

W rolach 
głównych 

Moni 

Charles Farrel 
Następny program: Dwa słowa — 
1006 wrażeń— największe arcydzieło 
filmowe, wszechświatowy szlagier 

Pr 

Mary Dunkan 
jako „Jego pierwsza kdbieta”. 
Początek o godz. 3-ej. Ceny od 40 zr. 

Indyjski grobowiec 
  

  

  
Kino Koiejowe Dziś Wspaniały 32 d b d U r s  Emocjonuj. dramat 

- fil ki - 
erotyczny z życia 

DGNISKO| FFT Po ancerą MHOSCI лщ 
Akcja dramatu sera się w ce z Śopotach. ZE taa a 5 a. RE 

W rolach głó h: Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Paweł Ower r. rai i inni. 

„bok dworoa kolzjow.) Piątck ch Sic), w edo i święta Pal saint Następny pr- Ziemia Obiecana 228 zn. pow. Wł. Rejmonta. 

Kino - Teatr Dziś podwójny program ! Wspaniałe arcydzieło produkcji polskiejł 

= į = = W rol. gł.: Marja Boga, Jerzy Marr, 
m E rol. g 

L U X ю Tajemnica skrzynki pocztowej J6zet Węgrzyn i Al. Zelwerowicz. 

= 24 а s wesoła komedja ž udziałem słynnego komika LUPEL LANE 2n. z obrazu 

Miiściowicza 11, £.15-52 | 2) Książę jedzie Parada miłości. Początek o godz. |-ej. Geny miejec od 40 gr. 
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OSTRZEŻENIE! 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 

wartościowe piwo w używane butelki „Patent” 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

į ARCYKSIĄŽĘCY BROWAR W ŽYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

FOPOODEODODOOENNE| 

SKLEP MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„ELEONORA“ 
Wilno, Ś-to Jańska 1 (dawniej Borkowski) 

poleca po cenach przystępnych: 

Bapleci księgi buchalteryjne i doręczeń, 

dzienniki podawcze, skorowidze kwi- 

tarjusze, druki, kałendarze, artykuły 

biurowe i szkolne, galanterja skórzana, 

dział artystyczno-malarski, « kreślarski 

i rysunkowy, datowniki, pieczęcie gu- 
mowe I bilety wizytowe. 

Dostawa do biur, urzędów i szkół 
na dogodnych warunkach. 
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|. Gdy pacjent przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Nie zastanowiłam się nad tem, że 

jeżeli moje przypuszczenie było słu- 

Szne, to narażałam się na wielkie nie 

bezpieczeństwo. Chciałam początko- 

wo poradzić się O'Leary'ego, lecz 

się rozmyśliłam. Przyznaję, że postą- 

piłam ryzykownie, ale taką już mam 

naturę. 

Udałam się bez wahania do poko- 
ju z kuframi. 

Zaczęłam od tego pokoju po pier- 
wsze dlatego, że komunikował się ze 
strychem i że nie byłam w nim w 
dzień pogrzebu Adolfa. Gdyby dom 
miał piwnice, zaczęłabym od dołu, 
ale nie miał. 

Po drugie byłam zaintrygowana 
tem, co zeznał Eustachy. Jego fanta- 
styczna opowieść : miała pomimo 
wszystko pewne cechy prawdy. Osta 
tecznie mógł nie skłamać. 

Przystanęłam w drzwiach dla na- 
brania odwagi i spojrzałam na zega- 
rek. Było dziesięć po drugiej, a opu- 
ściłam ten pokój dopiero po szóstej. 

Jeszcze dziś przechodzą mnie dre- 
szcze na wspomnienie tych godzin. 

Postarałam się, żeby mnie nikt 
nie zobaczył wchodzącej do tego po- 
koju, czego potem pożałowałam. We- 
mknęłam się do środka, zamknęłam 
za sobą drzwi i zaświeciłam latarkę 
elektryczną. 

Pokój był duży. wysoki, ciemny, 
o ścianach zapacykowanych niedbale 
wapnem. Nie wiem, skąd pochodzi- 

     

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

ła jego nazwa, bo nie zobaczyłam w 

nim ani jednego kufra. Był tyłko ca- 

ły zawalony najrozmaitszemi rupie- 

ciami, jakie zwykle gromadzą się w 

starych domach i obfitował w kąty, 

nadające się na kryjówki. Ale posta- 

nowiłam zajrzeć wpierw na strych, 

bo odwaga opuszczała mnie z każdą 

sekundą i bałam się, że mi jej za 

chwilę zabraknie. Stęchizina, przepa- 

jająca atmosferę pokoju, podziałała 

mi na nerwy. 

Schodki, prowadzące na górę by- 

| ły ni mniej ni więcej tylko zwyczaj- 

ną, niewygodną drabiną. Otwór w su 

ficie ział odstraszająca czarną cze- 

łuścią. Weszłam rezolutnie na drabi- 

nę, przytrzymując się jedną reką bo- 

cznego drążka, a drugą Świecąc So- 

bie ciężką latarką. Wydało mi się, że 

wchodziłam bardzo długo, ale wkoń- 

cu oczy moje znalazły się na pozio- 

mie podłogi strychu. 
Na szczęście, właściwie jak się 

później okazało na nieszczęście, kla- 
pa w suficie była otwarta i przywią- 
zana sznurkiem do haka w belce. 

Światło latarki ukazało mi niezachę- 
cający widok. Pomimo to przedosta- 

łam się przez otwór i stanęłam na po 

dłodze. 
"Jeżeli dom był fatalny, to strych 

okropny — rozległy, mroczny, roz- 
ciągający się w trzech kierunkach. 
Koło czarnych wielkich kominów nie 
było podłogi tylko luźne deski. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” S-ka z ogr. odp. 

EEEFEFEFEFEFEFEEEE 

Gdzieś dałeko widniały szare plamy 
małych okienek. Z belek zwieszały 
się obfite, zakurzone festony pajęczy 
ny, nadające strychowi zakazany, u- 
piorny wygląd, a w powietrzu unosił 
się zapach pleśni i zgnilizny. 

Stałam dłuższą chwilę, kierując w 
różne strony promienie mej latarki, 
prawie bezsilne wobec tych piwni- 
cznych ciemności i natężając wzrok, 
również bezsilny i w dodatku jesz-. 
cze zatrwożony. Nagle z jakiejś dziu 
ry wyfrunęło małe czarne stworzenie 
i zaczęło zataczać nad moją głową 
szybkie koła, co w zestawieniu z grą 
Światła i cieni z mojej latarki spra- 
wiło efekt silnie demoralizujący. Od- 
waga opuściła mnie doreszty, ustępu- 
jąc miejsca okropnej rozpaczliwej 
trwodze. Kolana ugięły się podemną, 
ręce i twarz okryły się zimnym po- 
tem, a serce zabiło gwałtownie na 
alarm. 

Naokoło leżały stoły z połamanemi 
nogami, fotele bez sprężyn, stare lam 
py, oklejone kurzem i pajęczyną i 
wogóle rupiecie, świadczące 0 sędzi- 
wym wieku domu. Najbliżej stał sta- 
romodny obracający się taboret od 
foraepianu, pokryty czerwonym spło- 
wiałym pluszem. Usiadłam na nim, 
bojąc się, że kolana odmówią mi po- 
słuszeństwa. Nietoperz, gdyż to mu- 
siał być on, wirował w dalszym cią- 
gu nad moją fryzurą, przyprawiając 
mnie o nerwowe rzuty głową. Zaw- 
sze słyszałam, że te stworzenia mają 
zwyczaj wplątywać się we włosy 1 
przelękłam się o swoje. 

Silne bicie serca tamowało mi od- 
dech. A jeżeli morderca czai się za 
którym z tych kominów i pokaże mi 
się znienacka? Albo, co gorzej, podej 
dzie ukradkiem w moją stronę i 

Wilki i Szakale Morza 
tajemn. floty podczas Wielkiej Wojny. 

i 

gdzie uległa zaczadzeniu rodzina Weberów 
składającą się z 3 osób. 

Wszystkich udało się uratować. (c) 

KOMUNIŚCI SZYKUJĄ SIĘ DO 1-go MAJA. 
W dniu wczorajszym o godzinie 6 rano 

jacyś nieznani osobnicy znowu wywiesiłi na 
drutach telefonicznych przy ulicy Zawalnej 
transparent komunistyczny. Sztandar usunę- 
ła policja. (e) 

KRADZIEŻE. 

Pielocis Bronisław (Kalwaryjska 70) za- 
meldował, że podczas snu w taksówce skra- 
dziono mu z kieszeni 60 zł. Kradzieży do- 
konał Karolewicz Wacław (Kalwaryjska 134; 
którego zatrzymano. Pieniądze odnaleziono. 

Na szkodę Surmo Franciszka (Strychar- 

ska 5) dokonała kradzieży biełizny Gniedziej 
ko Adolfina (Majowa 18) którą zatrzymano. 

Masiel Anna (Soitaniska 4) zameldowala 

o kradzieży 45 zł. przez jej syna. Masiela 
Stanisława, który po dokonaniu kradzieży 
zbiegł. 

Na szkodę Mądrej Józefy (Borowa 3) 
skradziono obrączkę złotą. Kradzieży doko- 

nała Awłasewiczówna Janina (Borowa 3), 
której narazie nie zatrzymano. 

Oitelter Aron (Pilsudskiego 28) zameldo- 
wał o przywłaszczeniu futra wartości 6:2 
zł. przez krawca  Gusmańskiego  Nochina 
(Kalwaryjska 52), któremu futro to dał do 
reperacji. 

ZA DOBĘ. 
Od 9 do 10 b. m. zanotowano 38 wypad- 

ków, w tem kradzieży 8, opilstwa 9, prze- 
kroczeń administracyjnych 12. 
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ETERU S EOIAĘ, EE ur 
Кирезе i przekonacie się, ż8 
najwyśmienitszy 

KOŁNIERZYK 
to z czerwoną Ritką, 
która zapobiega nisz- 

czeniu krawatów. 

  

PECIAI TEATAS 

th; nowej konstrukcji, parujące 
Parniki kartofle prędko i oszczędnie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Ceny niskie. 3008 Ceny niskie. 
      

Rojostr Ма ОМ . 
Do Rejestru Hadiowego Sądu Okr. 
w Wilnie wciągnięto następujące 

wpisy pierwotne — Dział B. 

W. dniu 26.1. 1931 r. 
498. 1 Firma: „Spółka Rzeźników i Wędliniarzy 

w Wilnie z ograniczoną odpowiedzialnością”. Masarnia 
i handel hurtowy i detaliczny wędlinami i mięsem. 
Siedziba w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 49. Firma 

istnieje od dnia l stycznia 1931 r. Kapitał zakładowy 

spółki 3000 zł. podzielony na 30 udziałów po 100 zł. 

każdy całkowicie w gotowiźnie wpłacony Zerząd sta- 

mowią zam. w Wilnie: Józef Uziałło przy ul. W. Po- 
hułanka 19, Kazimierz Bartoszewicz przy ul. Ostro- 
bramskiej 18 i Franciszek Bartoszewicz przy ul. Bo- 
rowej 2. Wszelkie umowy, akta, plenipotencje, weksle, 
indosy, czeki, obligi i inne dokumenty podpisują 
wszyscy członkowie zarządu łącznie pod stemplem 
firmowym spółki. Prowadzenie korespondencji nieza- 

wierającej zobowiązań jak również odbiór korespon- 

dencji adresowanej na imię spółki, zwykłej, poleco- 

nej, wartościowej, przekazów pieniężnych, pieniędzy 

oraz towarów z urzędów pocztowych, banków, stacyj 

kolejowych, przystani wodnych i przedsiębiorstw 

transportowych może być dokonywane przez jednego 

członka zarządu za jednym jego podpisem pod stemp- 

lem firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 

nością zawarta na mocy aktu zeznanego przed Wła- 
dysławem Strzałko Notarjuszem w Wilnie w dn. 19-XII. 
1930 r. za Nr. 4113 na czesokres do dnia 31 grudnia 
1931 r. 69/VI 

W dniu 26.1. 1931 r. 
499. 1. Firma: „Apteka w Kozianach—sp. z ogra- 

niczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie apteki. Sie- 

dziba w Kozianach, gm. Bohińskiej, pow. Brasławskie- 

go. Kapitał zakładowy 3000 zł. podzielony na 30 udzia- 

łów po 100 zł. każdy, całkowicie w gotowiżnie wpła- 

cony. Zarząd spółki stanowią: Srol Helperyn zam. w 

Koziańcach, gm. Bohińskiej i Rejza Gordonowa zam. 

w Kraśnem, gm. tejże, pow. Mołodeckiego. Odpowie- 

dzialnym kierownikiem apteki jest Srol Helperyn. 

Wszelkie zobowiązania, akty, plenipotencje, weksle, 

czeki i tranzakcje handlowe podpisują obaj członko- 

wie zarządu łącznie. Reprezentowanie spółki wobec 

władz i urzędów odbioru towarów z poczty, kolei że- 

laznych, odbioru korespondencji połeconej i pienięż- 

nej, tudzież przesyłek wartościowych należeć będzie 

do każdego z członków zarządu jednoosobowo Spół- 
ka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mo- 

cy aktu zeznanego przed Józefem Kruszyńskim, Notar- 

juszem w Postawach w dn. 27 listopada 1930 r. za 

Nr. 3123, uzupełnionego aktem, zeznanym przed No- 

tarjuszem Stefanem Mokrzeckim w Wilnie w dniu 5 

stycznia 1931 r. za Nr. 25 na czas nieograniczony. 
70/1 

W dniu 30.1. 1951 r. 
500. 1. Firma: „Twórczość Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”. Prowadzenie sklepu winno-wód- 

czanego i kolonjalnego. Siedziba w Wilnie, vi. Anto- 

kolska 21. Przedsiębiorstwo istnieje od dn. 14 stycz- 

nia 1931 r. Kapitał zakładowy spółki 000 zł podzie- 
łony na 20 udziałów po 100 zł. każdy. 1500 złotych 

wpłacono w gotowiżnie reszta w postaci koncesji 

oszacowanej na 500zł. Zarząd stanowią zam. w Wilnie: 

Ignacy Dagis przy ul. Połockiej 48 i Ludwik Kijkow- 

ski przy Trakcie Batorego 24. Wszelkie umowy, zo- 

bowiązania, wekale, czeki i pełnomocnictwa podpisu- 

ją obaj zarządcy pod stemplem firmowym; wszelką 
zaś korespondencję, pokwitowania z odbioru należ- 

ności, towarów z kolei żelaznych, komór celnych od 
osób prywatnych i z przedsiębiorstw transportowych, 

jak również wszełkiego rodzaju korespondencji pocz- 
towej, telegraficznej, poleconej, wartościowej i pie- 

niężnej podpisuje jeden członek zarządu pod stemplem 
firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zawarta na mocy aktu zeznanego przed Sewerynem 

Bohuszewiczem Notarjuszem w Wilnie w dniu 14 

stycznia 1931 r. za. Nr. 300 na czas nieograniczony. 
: 71/v1 

S T a i 

Przy zakupach prosimy powsływać się 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 11.IL. 1931 r. 
12621. 1. Firma: „Europejski Magazyn — Katarzy- 

na i Halina Bzruchson — spółka firmowa w Wilnie”. 
Handel dataliczny towarami galanteryjnemi i bielizną. 
Siedziba w Wilnie, ul. Wielka 42. Wspólniczki zam. 
w Wilnie: Katarzyna Baruchsonowa przy ul. W. Po- 
hulanka 14 i Halina Baruchsonowa przy ul. Mickiewi- 
cza 22. Śpółka firmowa. przekształcona ze spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: .Europej- 
ski Magazyn — spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością* istnieje na mocy aktu, zeznanego przed Anto- 
nim Miksztowiczem po. Władysława Strzałko Notar- 
jusza w Wilnie w dn. 24-XII. 1930 r. za Nr. 4170 iza- 
warta na czas nieograniczony. Zarząd należy do obu 
wspólniczek. Wszelkie akty, umowy, weksle, indosy, 
czeki, plenipotencje i wszelkiego rodzaju zobowiąza- 
nia winny być podpisywane przez obie członkinie za- 
rządu pod stemplem firmowym, natomiast każda z 
członkiń zarządu ma prawo prowadzić korespondencję 

niezawierającą zobowiązań jak również odbierać ko- 
respondencję adresowaną na imię spółki zwykłą, po- 
leconą, wartościową, przekazy pieniężne. pieniądze 
oraz towary z urzędów pocztowych, banków, staeyj 
kolejowych, przystani wodnych i przedsiębiorstw 
transportowych podpisując zawsze pod stemplem fir 

mowym. . 73/V1 

W dniu 19.I1. 1931 r. 
12634. |. Firma: „Gurwicz Motel* w Newo-Świę- 

cianach, pow. Święciańskiego. Sklep skór i obuwia. 
Firma istnieje od i929 r. Właściciel — Gurwicz Mo- 
tel, zam. tamże. 747fV1 

12635. |. Firma: „Hurtownia Tytoniowa Związku 
Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wilnie Nr. 8“. Sprzedaż hurtowa i detaliczna wyro- 
bów tytoniowych. Siedziba w Wilnie, ul. Ostrobram- 
ska 19. Właściciel — Zarząd Główny Związku łnwa- 
lidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzi- 
bą w Warszawie, ul. Królewska 43, Pełnomocnikami 
związku. na mocy pełnomocnictwa z dn 17-XII 1928r. 
są zam. w Wilnie: Jan Wojciechowski przy ul. Ostro- 
bramskiej 19, Stanisław Studniarczyk przy ul. Sło- 
wackiego 9. 75/N1 

12636. I. Firma: „Kopwil — Leja Kopelowska“ w 
Wilnie, ul. Straszuna 11. Sklep papieru. Firma istnie- 
je od 1931 r. Właścicielka—Leja Kopelowska zam. w 
Wilnie, przy ul. Rydza Śmigłego 36-a. 76/V1 

  

    

  

    

12637. 1. Firms: „Sklep spožywczy Zelda Kaplan“ 
w Wilnie, ul. Antokolska 84. Sklep spożywczy. Firma 
istnieje od 1930 r. Właściciel — Zelda Kapłan, zam. 
tamże. TI/N1 

W dniu 20.II. 1931 r. 
12638..1. Firma: „Berkon Abram — Cukiernia* w 

Wilnie, ul. Subocz 57. Sprzedaż chleba i bułek. Firma 
istnieje od 1927 r. Właścicieł — Berkon Abram, zam. 
tamże. 78/V1 

12639. I. Firma: „Władysław Euczkiewicz“ przy 
st kol. Budsław: Przedsiębiorstwo autobusowe. Firma 
istnieje od 1928 r. Właściciel — Łuczkiewicz Wła- 
dysław, zam. tamże. . 79/N1 

12640. I. Firma: „Paszuk Eljasz“ w Lidzie, ul. 

  

Koszarowa 6. Piwiarnia. Firmą istnieje od 1929 r. 
Właściciel — Paszuk Eijasz, zam. tamże. 80/V1 

12641. I. Firma: Lazarz Perewoski“ w Wilnie, ul. 

Kalwaryjska 29. Skład drzewa, desek i drobna sprze- 

daż węgla kamiennego. Firma istnieje od 193] r. 

Właściciel — Łazarz Perewoski, zam. tamże.  81/VI 
  

12642. 1. Firma: „Lipsa Stołowicka* w maj. Uzła 

Wielka, gm. Miadziolskiej, pow. Postawskiego. Pro- 

wadzenie wydzierżawionych młynu wodnego, cyrku- 

łarki i walusza. Właścicielka Stołowicka Lipsa zam. 
w Warszawie, ul. Nowowiejska 23. 82/VI 

  

12643. |. Firma: „Liba Stukator* w Wilnie, ulica 
Wielka 29. Sklep dodatków dla kamaszników. Firma 
istnieje od 1931 roku. Właściciel — Stukator Liba 
zam. tamże. 83/VI 

12644. I. Firma: „TuryAska Melena“ w Wilnie, 
ul. Skopowka 7. Kawiaraia z wyszynkiem piwa. Fir- 
ma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Tyryńska 

    

  

  DOM 
do sprzedania 

w Kolenji Montwilłow- 
skiej. Oferty pod adresem 
„Karjera Wileūsk.“ dla 5. 
  

„РР Uwaga! Easy 
Zbyteczny pizyjazd do 
Warszawy. Biuro prawne 
Gabrjela Krewera prze- 
niosło kancelarję na luesz- 
ne 60 m. 3, telefon 235-638 
i załatwia wszelkie spra- 
wy we wszystkich imsty- 
tuojach  ministerjalnych. 
skarbowych, sądowych i 
innych Specjalność: spra- 
wy spadkowe zagranicą i 
poszukiwanie zaginionyeb 
na całej kuli ziemskiej. 
Opłata 10 złotych. Konto 

P. K. O. 20359. Porady 
bezpłatne, 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych lub 
prywatnych. Posiadam do- 
bre świadectwa. Łaskawe 
ółerty proszę nadsyłać dę- 
Redakcji „Kuzjera Wileń-- 
skiego“ pod Nr. 87.871 

dla W. 5. 

I Kenigsberg 
Choroby skórne, 

wenBryczne 

1 moczepłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. B—12 1 4—8. 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Marja DrZeZiiA 
przyjmuje od 9 rano de 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4, W. Zdr. Nr 3093. 

(EKSPERT) 
z dużą praktyką bankową.. 
przemysłowo-handłową 

i fabryczną, poszukuje 
pracy na skromnych wa- 
runkach; zgodziłby się na. 
wyjazd. Łaskawe oferty 
do Redakcji „Kurį. WiL“ 

pod „Buchalter“. 

Poszukuję | 

pokoju 
w centrum miasta z for- 
gpianem. Oferty do red.. 
„Kurjera Wileūskiego“ — 

  

      

  

    na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 

T 

rzuci się na mnie jak tygrys? Poczu- 
łam, że coś mi pełznie po ręce, spoj- 
rzałam i zobaczyłam olbrzymiego pa 
jąka z włochatemi nogami. Zerwałam 
Się jak oparzona, tłumiąc wrzask 
trwogi. Skutek moich gwałtownych 
ruchów był taki, że stłukłam szkieł- 
ko od zegarka i zgasiłam latarkę. O- 
wionięta ciemnością, potknęłam się i 
padając, chwyciłam się taboretu. 

I znalazłam słonia! 
Znalazłam. 
Był schowany pod podartem plu- 

szowem obiciem taboretu i moje pal 
ce natrafiły na niego przypadkowo. 
Odrazu zorjentowałam się, co zna- 
lazłam. Przypomniałam sobie, że sia- 
dając na taborecie, poczułam na sie- 
dzeniu coś twardego, ale byłam zbyt 
oszołomiona strachem, aby zwrócić 
uwagę na tę drobną niewygodę. Tyl- 
ko traf zdarzył, że znalazłam słonia. 

Zrobiłam ważne odkrycie, lecz je 
dnocześnie zrozumiałam, że znajduję 
się w niebezpieczeństwie. Bałam się 
zaświecić ponownie latarkę, żeby 
mnie nie zobaczono. Teraz już pra- 
gnęłam tylko wydostać się stąd jak- 
najprędzej. Otwór w suficie był bli- 
sko i łatwo go było znaleźć. 

Ale schodzenie po dabrinie spra- 
wiało mi zawsze wielkie trudności. 
W dodatku strach i ciemność pozba- 
wiły mnie przytomności umysłu. Ba- 
łam się, że albo mnie coś złapie za 
nogę z dołu, albo sięgnie z góry ze 
strychu, chwyci za szyję i udusi. Z 
latarką w jednej ręce, a słoniem w 
drugiej zaczęłam schodzić niezgrab- 
nie po niepewnej drabinie i natural- 
nie stała się katastrofa, chociaż do 
dziś dnia nie wiem, jakim sposobem. 

Ni z tego ni z owego klapa w su- 
ficie zamknęłam się z trzaskiem i ura- 

Druk. „Zmicz*, Wiłno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
` + 

  

  Helena zam. tamže. 

towalam glowę od zdruzgotania tylko 

dzięki temu, że właśnie schyliłam ją, 

starając się napróżno przebić wzro- 

kiem ciemności w pokoju na dole. 

Spadające drzwi podniosły chmurę 

kurzu, która zatamowała mi oddech. 

Gorsze jednak było to, że przytrza- 

snęły mi fartuch. 
'To bbyło więcej niż straszne. 
Wsadziłam słonia w zęby i zaczę- 

łam się szamotać, chcąc albo pod- 
nieść klapę, albo wyszarpnąć ubranie 
Ale wszelkie wysiłki okazały się bez- 
skuteczne. Nie zdołałam również u- 
drzeć zaczepionej fałdy, jako, że ma- 
terjał był nowy i specjalnie mocny. 
Krótko mówiąc, znalazłam się w pu- 
łapce i to jeszcze w jakiej pozie... 

Mogłam stracić równowagę na 
drabinie i zawisnąć w powietrzu na 
haniebnie mocnej spódnicy. I na do- 
le w ciemności mógł się ktoś kryć. 
I mogłam tak wisieć godzinami, za- 
nimby zauważono moje znikńięcie. 

I to jeszcze nie były najgorsze możłi 
wości... Ale co to..? 

Przestałam się szamotać i zmart- 

wiałam, zamieniona w słuch. 
W czarnej próżni w dole poru- 

szyło się coś leciutko, ukradkowo, о- 
strożnie. 

Nie przesadzę, jeżeli powiem, że 

krew zastygła mi w żyłach. Przy- 

puszczam, że w takich chwilach dzia 
łalność serca ulega częściowemu za- 
wieszeniu. 

Ruch czy szelest powtórzył się pra 

wie. pode mną. 
Zdjęta obłąkańczym, mroźnym 

strachem ścisnęłam mocno latarkę i 
rzuciłam ją w kierunku tego ostroż- 

„nego dźwięku. 
Działałam instynktownie i mo- 

mentalnie zorjentowałam się, że zro 

Redaktor edpowiedziałnę Władysław Monkiewicz 
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biłam głupstwo. Zwłaszcza, że latar- 
ka huknęła o połogę i zapadła mart- 
wa cisza. 

Co tam mogło być? Kto to był? 
Czy czekał, aż zejdę z drabiny? Czy 
wiedział, że się zabaczyłam? Czy to 
był kto z rodziny? Czy tajemniczy, 
przeczuty przeze mnie intruz? Dla- 
czego ucichł? Czyżbym go trafiła la- 

tarką? 
Coprawda mam celne oko i polu 

ję z powodzeniem na muchy, ale tru- 

dno było przypuścić, abym trafiła 

nieomylnie pociemku, w stanie silne- 

go podniecenia. 
Co miałam począć? 
Nim rozebrałam się z fartucha. 

upłynęła wieczność, której nie przer - 
wał żaden szmer. Nie miałam inne- 
go wyjścia. Fartuch był zapięty na 
guziki od dołu do góry. Inaczejbym 
się z niego nie wydostała. 

Uwolniona z pułapki zastanowiłam 
się, czy pobiec pędem do drzwi, czy 
nie. Nieznane niebezpieczeństwo mo 
gło na mnie czekać u stóp drabiny. 

To jest, o ile go nie powaliłam swoim 
pociskiem, ale to było nieprawdopo- 

dobne. z 
Po długim namyśle — chociaż ma. 

że krótkim, bo czas w takich okoli- 
cznościach wydaje się diuższy —- u- 

siadłam ostrożnie na stopniu drabi- 
ny i przesiedziałam tak trzy straszne 
godziny, zziębnięta i zdrętwiała. Kta 
nie chce, niech nie wierzy. Bałam sie 

zejść nadół i bałam się cofnąć wy 
żej. Jednocześnie w duszy mojej zma 

gała się trwoga, że zabiłam kogoś. 
z obawą. że nie zabiłam. 

(D. C. N.). 
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